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Procurando surpreender os seus leitores em 
cada edição, em todas elas a House Trends faz 
questão de manter um padrão: rechear as suas 
páginas de otimismo e nelas reunir o que de 
melhor e mais entusiasmante se faz no mundo. 
Com a chegada de mais um ano, reafirmamos 
essa intenção e apresentamos-lhe uma House 
Trends repleta de projetos aliciantes e histórias 
inspiradoras. Na edição janeiro/fevereiro/março 
descubra o percurso da Levi’s® até se tornar 
numa das mais famosas marcas do mundo e o 
trajeto que a portuguesa Filipa Júlio está a traçar 
para colocar as suas sabrinas, as Josefinas, nas 
bocas do mundo. 
Depois de conhecer soluções arquitetónicas 
deslumbrantes e os gadgets mais 
surpreendentes, alimente a curiosidade com os 
mais recentes e arrojados barcos, automóveis 
e aviões, reservando ainda tempo para as 
novidades na decoração e as últimas tendências 
de moda. 
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Esta edição foi escrita segundo as normas do novo acordo ortográfico.

Striving with each issue to surprise its readers, 
House Trends insists on maintaining its 
standards: filling its pages with optimism and 
featuring only the best and most exciting 
revelations the world has to offer. 
With the arrival of another year, we are renewing 
these vows by bringing you a House Trends 
packed with eye-catching projects and inspiring 
stories. In the January/February/March issue 
discover the journey of Levi’s® leading to it 
becoming one of the world’s best known brands, 
and the path that Portugal’s Filipa Júlio is taking 
to make her Josefinas ballet flats the talk of 
the world.
After getting to know some amazing 
architectural solutions and the most astounding 
gadgets, feed your curiosity with the latest and 
boldest boats, cars and planes, while saving 
time for the latest decoration ideas and 
fashion trends. 

˙estela ataíde Editora Editor
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* Para Pliage   –  Para a chuva ˙ For the rain * Féminisme dans le placard   –  Feminismo no armário ˙ Feminism in the closet

Em parceria com a ilustradora Fabienne Legrand e a editora 
Le Cherche Midi, a marca de luxo francesa Longchamp 
publicou um romance gráfico humorístico. 
Concebido e ilustrado por Fabienne Legrand, «J’ai deux 
amours, mon sac et Paris» (Eu tenho dois amores, a minha 
carteira e Paris) reúne uma série de vinhetas humorísticas 
inspiradas na coleção de carteiras, calçado e pronto-a-
-vestir da Longchamp. De página em página, o divertido livro 
acompanha as situações cómicas vividas por uma acérrima 
admiradora da marca francesa.

In partnership with illustrator Fabienne Legrand and 
publisher Le Cherche Midi, French luxury brand Longchamp 
has published a humorous graphic novel.
Designed and illustrated by Fabienne Legrand, «J’ai deux 
amours, mon sac et Paris» (I have two loves, my bag and 
Paris) brings together a series of humorous vignettes 
inspired by the bag, footwear and prêt-a-porter collection 
from Longchamp. Page after page, the book follows the 
comical situations experienced by a staunch admirer of 
the French brand.

«J’ai deux amours,
mon sac et Paris»
Moda com Humor 
Fashion with Humour

* Effet papillon   –  Efeito borboleta ˙ The butterfly effect
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A empresa Mercado da Pedra, especializada na transformação e 
comércio de rochas ornamentais, abriu no passado mês de dezembro 
um exclusivo espaço de exposição em parceria com a marca Antolini, 
líder mundial de pedras exóticas.
O showroom de 2000 m2, localizado em Braga, é o único espaço 
ibérico com oferta da marca italiana e o maior catálogo de pedras 
exóticas diferenciadas disponível em Portugal, complementado por 
um serviço fulldetail, igualmente ímpar no país.
O novo espaço distingue-se ainda pelos 14 livings em pedra natural, 
da autoria de gabinetes de arquitetura e designers portugueses 
como Alves/Gonçalves, MVentura&Associados, Pilar Paiva de Sousa, 
Promontório e Menina Design.

Last December the company Mercado da Pedra, specialist in the 
processing and trading of natural stone, opened a unique showroom in 
partnership with the brand Antolini, world leader in exotic stones.
The 2000-sqm showroom, located in Braga, is the only outlet for 
the Italian brand on the Iberian Peninsula and features the largest 
catalogue of unique exotic stones available in Portugal, complemented 
by a «full-detail» service, equally unmatched in the country.
The new space is further distinguished by its 14 livings in natural 
stone, designed by Portuguese architecture practices and designers 
such as Alves/Gonçalves, MVentura&Associados, Pilar Paiva de 
Sousa, Promontório and Menina Design.

mercado da Pedra
Parceria Exclusiva com Antolini
Exclusive Partnership with Antolini

A PELCOR, marca portuguesa de acessórios de moda em cortiça, 
e a sua mentora, a empresária Sandra Correia, foram reconhecidas 
pela Câmara do Comércio Americana em Portugal, que lhes atribuiu 
o AmCham Tribute.
Anualmente, o AmCham Tribute homenageia e distingue 
personalidades e organizações que tenham contribuído 
significativamente para a aproximação entre Portugal e os 
Estados Unidos. 

PELCOR, Portuguese cork fashion accessory brand, and its mentor 
businesswoman Sandra Correia, have been recognised by the 
American Chamber of Commerce in Portugal, awarding them with 
the AmCham Tribute.
Each year the AmCham Tribute honours and distinguishes 
personalities and organisations that have significantly contributed 
to promoting relations between Portugal and the United States.

amcham tribute
PELCOR Premiada 
PELCOR Awarded

© JOÃO FERRAND FOTOGRAFIA 



A reconhecida marca portuguesa de estacionário de luxo 
Fine&Candy faz agora parte do departamento Gifts and 
Stationery do Harrods, onde está disponível uma seleção 
de produtos exclusivos e limitados que inclui a coleção de 
famosos blocos Fine&Candy, lápis Viarco, afias, velas 
e copos de lápis.
A Fine&Candy junta-se assim a outras três marcas 
portuguesas na mais prestigiada department store do 
mundo, onde também já é possível encontrar peças Munna 
e Ginger & Jagger, da empresa Urbanmint, e iluminação da 
Delightfull. Em comum, as quatro marcas têm o facto de 
terem conquistado os representantes da loja inglesa pelo 
design inovador e criatividade das suas peças.

The renowned Portuguese luxury stationery brand 
Fine&Candy is now stocked by the Gifts and Stationery 
department at Harrods, with a selection of exclusive and 
limited products that includes the collection of the famous 
Fine&Candy notebooks, Viarco pencils, sharpeners, candles 
and pencil cups now available.
Fine&Candy thus joins three other Portuguese brands in 
the world’s most prestigious department store, where you 
can also now find Munna and Ginger & Jagger, from the 
company Urbanmint, and lighting from Delightfull. All four 
brands share one quality: they all managed to win over the 
buyers of the English store with the innovative design and 
creativity of their products.

Marcas Portuguesas no Harrods
Design Português Conquista Londres
Portuguese Design Conquers London

Procurando promover a excelência da 
arquitetura do Porto, a Building Pictures e 
os arquitetos Filipa Figueira e Tiago Vieira 
lançaram o projeto Arquitetura à Moda do 
Porto, que pretende registar em vídeo, ao 
longo de vários episódios, obras emblemáticas 
da cidade dos últimos 20 anos. 
Tendo como mote a frase «a arquitetura é o 
encontro da luz com a forma», do arquiteto 
Le Corbusier, o primeiro episódio do projeto 
retrata uma série de espaços e edifícios como 
o Museu de Serralves, a Casa da Música e a 
Torre do Burgo, destacando o contraste entre 
a escuridão exterior e a luz artificial do interior. 

Aiming to promote excellence in the 
architecture of Oporto, Building Pictures 
and architects Filipa Figueira and Tiago 
Vieira have launched the Aquitetura à Moda 
do Porto (Oporto Style Architecture) project, 
which intends to record, in video and over 
several episodes, emblematic works of the 
city from the last 20 years.
Featuring as its motto the phrase «architecture 
is the encounter of light in the form», from 
architect Le Corbusier, the first episode of the 
project portrays a series of spaces and buildings, 
such as the Serralves Museum, the Casa da 
Música and the Torre do Burgo, highlighting the 
contrast between the exterior darkness and 
the artificial light of the interior.

arquitetura à 
Moda do Porto
Promover Projetos da Invicta
Promoting Projects in Oporto

A icónica empresa de jogos regressa ao mercado pelas 
mãos do The Edge Group, holding de investimentos liderada 
por José Luís Pinto Basto, que comprou e relançou a Majora 
num negócio que, além da compra da marca e do respetivo 
museu, inclui ainda todo o mundo de entretenimento 
associado à mesma, nomeadamente jogos como o Sabichão, 
o Mikado e o Jogo da Glória. 
Pretendendo recuperar a Majora e adaptá-la aos tempos 
modernos, o relançamento da marca terá, além do formato 
tradicional, uma componente digital, prevendo-se que os 
novos produtos estejam disponíveis no primeiro semestre 
deste ano. 

The iconic Portuguese toy company returns to market 
through the hands of The Edge Group, an investment 
holding company led by José Luís Pinto Basto, who has 
bought and re-launched Majora in a deal, which, in addition 
to the purchase of the brand and of the respective 
museum, also includes the entire world of entertainment 
associated with it, including games such as O Sabichão, 
Mikado and Jogo da Glória.
With the intention of bringing Majora back and overhauling 
it for modern times, the re-launch of the brand will feature, 
beyond the traditional format, a digital component, while 
new products are expected to be available during the first 
half of this year.

Majora regressa eM 2014
The Edge Group Relança Marca Histórica 
The Edge Group Re-launches Historic Brand 
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Com curadoria a cargo de Edward Barber e Jay Osgerby, fundadores 
da Barber & Osgerby, a exposição In The Making coloca no centro das 
atenções a estética dos objetos inacabados. 
A decorrer até 4 de maio no Design Museum, em Londres, a exposição 
é composta por uma gama surpreendente de objetos escolhidos para 
serem exibidos num estado inacabado, celebrando a beleza intrigante 
do processo de produção. 
Cada um dos objetos expostos, incluindo uma moeda de duas 
libras e um taco de cricket, foi selecionado por ter uma qualidade 
inesperada antes de assumir a sua forma final, reconhecível. 

With Edward Barber and Jay Osgerby, founders of Barber & 
Osgerby, as its curators, the exhibition In The Making places 
the aesthetics of unfinished objects under the spotlight.
Running until May 04 at the Design Museum in London, 
the exhibition features an astonishing array of objects 
chosen to be exhibited in an unfinished state, celebrating 
the intriguing beauty of the production process.
Each of the objects on show, including a two pound 
coin and a cricket bat, has been selected for having 
an unexpected quality before assuming their final, 
recognizable form.

in the making
A Beleza dos Processos
The Beauty of the Process

Famoso por criar arquitetura que dança entre a ciência 
e a arte, entre o design icónico e os valores humanos, o 
gabinete de arquitetura 3XN, um dos mais inovadores da 
Dinamarca, vê os seus 27 anos de história compactados 
nesta monografia.
O livro documenta, através de fotografias, ensaios críticos, 
case studies e entrevistas, 32 projetos da 3XN, entre os 
quais a Embaixada Dinamarquesa em Berlim, o aquário Blue 
Planet e o Museu de Liverpool.  

Famous for creating architecture that dances between 
science and art, between iconic design and human 
values, architecture practice 3XN, one of Denmark’s most 
innovative, sees its 27 years of history compressed into 
this monograph.
The book uses photographs, critical essays, case studies 
and interviews to document 32 projects by 3XN, including 
the Danish Embassy in Berlin, the Blue Planet aquarium and 
the Museum of Liverpool.

Combinando elegância e irreverência, a Campanha 
Portuguese Shoes 2014 aposta numa imagem 
de moda multiétnica para divulgar o calçado 
português, a indústria mais sexy da Europa. 
Lançada em 2009 pela APICCAPS (Associação 
Portuguesa dos Industriais de Calçado, 
Componentes, Artigos de Pele e seus 
Sucedâneos), a Campanha Portuguese Shoes 
procura desde então alterar a perceção dos 
consumidores internacionais face aos produtos 
portugueses. A notoriedade da iniciativa já 
permitiu um aumento em mais de 20% das 
exportações e uma subida em mais de 25%
 do preço médio por par de sapatos.  

Combining elegance and irreverence, the 
Campanha Portuguese Shoes 2014 uses an image 
of multiethnic fashion to promote Portuguese 
footwear, the sexiest industry in Europe.
Launched in 2009 by APICCAPS (Portuguese 
Association of Manufacturers of Footwear, 
Components, Leather Goods and their 
Substitutes), the Campanha Portuguese Shoes 
has striven ever since to change the perception 
of international consumers of Portuguese 
products. The renown of the initiative has led 
to an increase of more than 20% in exports 
and a rise of more than 25% on the average 
price per pair of shoes.

3xn architects 
Monografia 
Monograph

camPanha Portuguese 
shoes 2014
Calçado Nacional com Nova Imagem
Nation’s Footwear with New Image

© ALISA CONNAN 
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Foi o artista Manuel Casimiro, filho de Manoel de Oliveira, 
quem transpôs para porcelana o espírito do filme Aniki-
-Bóbó, o primeiro da longa carreira do cineasta português 
e o escolhido para ilustrar esta peça de edição limitada 
da Vista Alegre. 
O bule Aniki-Bóbó é a quarta peça da coleção 1+1=1 («Um 
Autor+Um Artista = Uma Peça Vista Alegre»), criada com o 
propósito de premiar e divulgar a excelência artística a nível 
internacional através da criação de peças de homenagem à 
obra de autores reconhecidos em diferentes áreas culturais. 

Artist Manuel Casimiro, son of Manoel de Oliveira, has 
transposed to porcelain the spirit of the film Aniki-Bóbó, 
the first in the long career of the Portuguese filmmaker 
and the one chosen to illustrate this limited edition piece 
from Vista Alegre.
The Aniki-Bóbó teapot is the fourth piece in the 1+1=1 
collection («One Author+ One Artist = One Vista Alegre 
Piece»), created with the purpose of rewarding and 
promoting artistic excellence at an international level 
through the creation of pieces honouring the work of 
respected artists in different cultural areas.

bule aniki-bóbó 
Vista Alegre Homenageia Manoel de Oliveira
Vista Alegre Pays Tribute to Manoel de Oliveira

Num mundo em que a utilização de energias 
autossuficientes e sustentáveis está cada vez 
mais em foco, a edição 2014 da Light+Building 
desenrolar-se-á em torno do tema «Explorar 
a Tecnologia para a Vida – a melhor energia é 
aquela que não é consumida».
Entre 30 de março e 4 de abril, a feira 
internacional de arquitetura e tecnologia dará a 
conhecer em Frankfurt as melhores tecnologias 
para a gestão inteligente dos edifícios, de forma 
a conseguir uma maior poupança energética. 
 
In a world in which the use of self-sufficient and 
sustainable energies is increasingly under the 
spotlight, the 2014 edition of Light+Building will 
focus on the theme «Explore Technology for 
Life – the best energy is the energy that is 
not consumed».
Between March 30 and April 04, the international 
architecture and technology trade fair in 
Frankfurt will introduce the best technologies for 
the intelligent management of buildings, in order 
to achieve greater energy savings.

light+building
Tecnologia Sustentável em Frankfurt 
Sustainable Technology in Frankfurt
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Eis que o portão se abre e uma desafogada panorâmica tingida por 
matizes de verde e azul invade o olhar de quem chega a esta distinta 
casa de campo situada em Villeta, na Colômbia.
Afastada cerca de 100 quilómetros do frenesim de Bogotá, a Casa 
3 em Colinas de Payandé emana uma paz inspiradora que se sente 
desde o pátio da entrada, onde, de relance, é possível vislumbrar a 
sala de estar, a sala de jantar e a cozinha, claramente voltadas para 
a piscina e para o deck exterior. Já a área mais privada da villa, na 
qual se inserem os quatro quartos, situa-se numa «asa» adjacente, 

As the gate opens a clear panorama tinged with hues of green and 
blue fills the eyes of anyone coming to this distinct country property 
situated in Villeta, Colombia.
Some 100 kilometres away from the furore of Bogota, Casa 3 at 
Colinas de Payandé exudes an inspiring peace that can be felt from 
the entrance courtyard, from where you can catch a glimpse of the 
living room, the dining room and kitchen, widely open towards the 
swimming pool and to the outdoor deck. As for the more private area 
of the villa, which holds four bedrooms, this is located in an adjacent 
«wing», with every bathroom enjoying natural light and its own 
private garden.

Casa 3 em Colinas 
de Payandé
Moldura Campestre
Country Setting
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙david uribe Fotografia Photography
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Evidenciando-se de forma ousada da sua vizinhança, 
a Dieser Residence impõe-se na paisagem urbana como 
um bloco um tanto ou quanto desconcertante. Assente 
num esquema escada-piso, esta moradia unifamiliar 
acompanha a inclinação da encosta, desdobrando-se em 
vários níveis. Além do seu molde angular, o edifício 
idealizado pelo gabinete californiano Studio 9 one 2 deve 
a sua originalidade, entre outros, à faixa colorida que abraça 
a fachada Norte (lateral) e à proeminente varanda suspensa 
(feita de aço e vidro) que oferece uma vista privilegiada 
para o mar.

Standing out boldly from the rest of the neighbourhood, the 
Dieser Residence makes its mark in the urban landscape as 
a somewhat disconcerting block. Based on a stair-stepping 
scheme, this detached property follows the gradient of the 
slope, unfolding on various levels. Besides its angular mould, the 
building designed by Californian based architectural firm office 
Studio 9 one 2 owes its originality, among other things, to the 
coloured strip embracing the northern façade (side) and to the 
protruding cantilevered deck (made of steel and glass), which 
offers a stunning view of the sea.

dieser 
residenCe
Semblante Invulgar
Unusual Appearance
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙studio 9 one 2 Fotografia Photography

˙Arquitetura ˙Architecture
arquitectura en estudio 

com/with natalia heredia

˙Localização ˙Location
Villeta, colômbia/colombia

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2012

gozando todos os quartos de banho de luz 
natural e dos seus próprios jardins privativos.
Projetada pelo gabinete Arquitectura en Estudio 
com a colaboração de Natalia Heredia numa 
linguagem construtiva alicerçada na simplicidade, 
a moradia estende-se por 650 m2, esbatendo as 
fronteiras entre interior e exterior. O recurso a 
painéis de madeira móveis que, embora possam 
ser fechados, se querem de preferência abertos, 
contribui para emoldurar a exuberante paisagem 
envolvente, favorecendo simultaneamente o fluxo 
de ar nos espaços cobertos, tornando-os frescos 
e arejados nos dias quentes que se fazem sentir 
aqui, bem no centro da Colômbia.

Designed by Arquitectura en Estudio in 
collaboration with Natalia Heredia in a 
construction language rooted in simplicity,  
the house develops over 650 sqm, blurring the 
boundaries between interior and exterior. The use 
of movable timber screens, which, although they 
can be closed, are preferably left open, helps to 
frame the lush surrounding landscape, while at 
the same time favouring the flow of air through 
the indoor spaces, making them fresh and airy 
on the hot days enjoyed here, right in the 
heart of Colombia.
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trocar a agitação da cidade por uma casa com a sua própria 
horta? Eis o que motivou um casal sénior a mudar-se para 
hokuto (na província de Yamanashi), aos pés da cadeia 
montanhosa de Yatsugatake, e a encontrar na agricultura 
o seu entretimento.
a diferença térmica que se faz sentir nesta região central 
do Japão, ora muito quente ora demasiado fria, foi um dos 
princípios tidos em conta pelo gabinete de arquitetos MDS 
aquando da elaboração do projeto para este terreno de 
691m2. a ambição de criar uma atmosfera interior autónoma 
da utilização de ar condicionado resulta numa casa que 
elege a madeira como seu elemento principal. Desenhada 
em forma de ventoinha (aberta em direção ao Sul) de modo 
a maximizar a entrada de luz solar para combater o frio nos 
dias mais rigorosos, a Yatsugatake Villa foi também pensada 
de maneira a sombrear o seu interior, favorecendo 
a circulação de ar nos dias cálidos de verão.
Concluída em 2012, esta residência de dois pisos brotou 
de linhas simples com o propósito de cumprir os requisitos 
propostos pelos seus inquilinos, conjugando de forma sábia 
estética e funcionalidade.

Swapping the bustle of the city for a house where they could 
farm their own vegetables? this is what motivated an older 
couple to move to hokuto (in the Yamanashi prefecture), at 
the foot of the Yatsugatake mountain range, and to find their 
entertainment in agriculture.
the changes in temperature experienced in this central region 
of Japan, at times very hot, at others too cold, was one of the 
principles taken in account by MDS architecture practice when 
preparing the design for this 691-sqm plot. the ambition of 
creating an autonomous indoor atmosphere without relying on 
air conditioning results in a home that chooses wood as its main 
element. Designed in a fan shape (open towards the south) so 
as to maximise the entry of sunlight to combat the cold on the 
harshest of days, the Yatsugatake Villa has also been designed 
so as to shade the inside, favouring the circulation of air on hot 
summer days.
Completed in 2012, this two-storey residence has grown from 
simple lines in order to meet the requirements proposed by its 
inhabitants, wisely combining aesthetics and functionality.

Yatsugatake Villa
No Sopé da Montanha ˙ at the Foot of the Mountain
˙Carolina Xavier e Sousa texto text ˙Toshiyuki Yano Fotografia Photography
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Piso -1 ˙ floor Plan -1

Piso 1 ˙ floor Plan 1

Piso 2 ˙ floor Plan 2

Piso 0 ˙ floor Plan 0

1. Sala ˙ Convered Room
2. Sala Pé Direito Alto ˙ Double Height Room
3. Pátio ˙ Terrace
4. Piscina ˙ Pool

1. Vestíbulo ˙ Vestibule
2. Quarto ˙ Bedroom
3. Quarto de Banho ˙ Bathroom
4. Terraço ˙ Terrace

1. Quarto de Vestir ˙ Dressing Room
2. Quarto de Banho ˙ Bathroom
3. Quarto ˙ Bedroom
4. Terraço ˙ Terrace

1. Vestíbulo ˙ Vestibule
2. Sala de Estar + Sala de Jantar  + Cozinha
˙ Living Room + Dining Room + Kitchen
3. Quarto de Banho ˙ Toilet
4. Terraço ˙ Terrace

1. 3.

2.
4.

1. 3.
2.

4.

1. 3.

2.

3.

2.

1.

4.

2. 4.
Foi no coração do centro histórico de La Nou de Gaià, uma 
pequena aldeia da Catalunha, que uma casa, aparentemente 
discreta, chamou a nossa atenção. Não pela cor que a 
reveste, por si só não muito vibrante, antes pelo seu ar 
cuidado e pela sua pitoresca porta em forma de arco ladeada 
de pedra. Despertada a curiosidade, espreitámos pela parte 
lateral com o intuito de perceber como a construção se 
desenvolve do lado oposto.
Descobrimos então tratar-se de um projeto da autoria do 
gabinete MDBA & Guallart Architects, concluído em 2013, 
que valoriza sobretudo a utilização de materiais como 
aço, betão, pedra, madeira e vidro. A habitação, soalheira 
e com generosos terraços, desdobra-se em quatro níveis, 
transparecendo de forma visível a preocupação que os 
arquitetos tiveram quer com o contexto em que está 
inserida, quer com a especial ligação que nutre com a 
desafrontada paisagem que se lhe depara.

In the heart of the historic centre of La Nou de Gaià, a small 
village in Catalonia, an apparently discreet house caught 
our attention. Not for the colour coating it, on its own not 
that vibrant, rather for its cared-for appearance and for its 
picturesque arch-shaped, stone-flanked door. With our curiosity 
aroused, we peeked at its side section, in order to see how the 
construction is developed on the opposite side.
We then discovered that this was a project designed by 
architecture practice MDBA & Guallart Architects, completed in 
2013, valuing above anything else the use of materials such as 
steel, concrete, stone, wood and glass. The property, sun-filled 
and featuring generous terraces, unfolds over four levels, visibly 
demonstrating the concern held by the architects for both the 
context in which it is placed, and for the special bond that it 
enjoys with the open landscape facing it.

m House
Despretensão Sofisticada
Sophisticatedly Unpretentious
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙adrià goula Fotografia Photography
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Villa PeCatu
Simplicidade Exótica ˙ Exotic Simplicity
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙fernando gomulya Fotografia Photography

Plantada numa área de 1600 m2 em Pecatu, na 
península indonésia de Bali, a Villa Pecatu parte 
da premissa de dividir espaço «público» e privado 
em dois edifícios que se erguem em torno de uma 
piscina ao ar livre e se unem através de uma 
ponte semiexterior.
A primeira construção inclui, entre outros, o hall 
de entrada, a sala de estar e a sala de jantar – 
desafogadamente voltados para a área da piscina –, 
bem como o estúdio e os dois quartos principais 

Built on an area of 1600 sqm in Pecatu, on the 
Indonesian peninsula of Bali, the Villa Pecatu is 
based on the premise of dividing «public» and 
private space into two buildings that stand around 
an outdoor swimming pool and that are joined via 
a semi-exterior bridge.
The first construction includes, among other things, 
the foyer, the living room and dining room – open to 
the swimming pool area –, as well as the studio and 
the two main bedrooms (on the upper floor) with a 

Piso -1 ˙ floor Plan -1 Piso 0 ˙ floor Plan 0 Piso 1 ˙ floor Plan 1
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stunning view of the sea. 
In parallel, the second building consists of three 
guest rooms on the ground floor and a cosy «sky 
lounge» in the upper part, while the basement 
hides various service areas.
Designed by architecture practice Wahana Cipta 
Selaras and decorated by Grahacipta Hadiprana, this 
superb 900-sqm villa, lined with natural stone, glass 
and wood impresses through the simplicity of its 
architectural language and the respect it reflects 
for the exotic context in which it is located.

˙Arquitetura ˙Architecture
Wahana cipta selaras

˙Localização ˙Location
Pecatu, bali, indonésia/indonesia

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013

(no piso superior) com uma invejável vista para o 
mar. Paralelamente, o segundo edifício é constituído 
por três quartos de hóspedes no piso térreo e um 
acolhedor sky lounge na parte de cima, enquanto a 
cave esconde diversas áreas de serviço.
Projetada pelo gabinete de arquitetos Wahana 
Cipta Selaras e decorada por Grahacipta Hadiprana, 
esta soberba moradia de 900 m2 forrada a pedras 
naturais, vidro e madeira conquista pela simplicidade 
da sua linguagem arquitetónica e pelo respeito que 
reflete pelo contexto exótico em que se insere.
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muse
Espaço Revitalizado ˙ Revitalised Space
˙estela ataíde Texto Text ˙enrico cano Fotografia Photography ˙renzo Piano Building workshop Desenho Sketch
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É no centro de um grande projeto misto que 
nasce o MUSE, o novo Museu de Ciências 
de Trento, Itália. Pelas mãos do gabinete de 
arquitetura Renzo Piano Building Workshop, a 
área industrial de 11 hectares junto ao rio Adige 
que albergou anteriormente uma fábrica de pneus 
foi recuperada para receber espaços de negócios, 
habitação, lazer, comércio e culturais. 
Para o MUSE, o elemento central deste projeto 
de reabilitação, a Renzo Piano Building Workshop 
apostou num edifício dinâmico cujos telhados de 
zinco e grandes extensões em vidro incitam a um 
curioso jogo de luz e sombra. 
Conjugando ciência, tecnologia e natureza, 
o museu conta com cerca de cinco mil metros 
quadrados de exposições, espalhadas ao longo 
de seis pisos. 

Within the heart of a major, multifaceted project, 
we find MUSE, the new Science Museum of Trento, 
Italy. Through the intervention of Renzo Piano 
Building Workshop architecture practice, the 
11-hectare industrial area beside the River Adige, 
which was previously home to a tyre factory, has 
been regenerated to welcome business, housing, 
leisure, commercial and cultural spaces.
For the MUSE, the central element of this 
redevelopment project, the Renzo Piano Building 
Workshop channelled its creative powers into 
a dynamic building, whose tin roofs and large 
expanses of glass bring about a fascinating 
interplay of light and shadow.
Combining science, technology and nature, the 
museum features about five thousand square 
metres of exhibitions, spread over the six floors.

˙Arquitetura ˙Architecture
renzo Piano building Workshop

˙Obra ˙Work 
muse

˙Localização  ˙Location
trento, itália / italy

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013
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Construído em Schöningen, Alemanha, o PALÄON – 
Research and Experience Centre Schöningen Spears 
conta a história das Schöningen Spears que, com 
aproximadamente 300 mil anos, são as mais antigas armas 
de caça feitas pelo Homem descobertas até hoje.
Projetada pela Holzer Kobler Architekturen, a construção 
ergue-se como um reflexo da paisagem, camuflando-se 
entre ela. Graças à sua capa espelhada, o angular edifício 
de três andares torna-se parte do local, oferecendo 
imagens espetaculares do que o rodeia. 

Built in Schöningen, Germany, the PALÄON – Research 
and Experience Centre Schöningen Spears tells the story 
of Schöningen Spears, which, at approximately 300 
thousand years of age, are the oldest manmade hunting 
weapons yet to be discovered.
Designed by Holzer Kobler Architekturen, the building rises 
like a reflection of the landscape, camouflaging itself within 
it. Thanks to its mirrored skin, the angular three-storey 
building becomes part of the setting, offering spectacular 
images of its surroundings.
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PalÄon
Reflexo Angular ˙ Angular Reflection 
˙estela ataíde Texto Text ˙holzer Kobler architekturen / Jan Bitter Fotografia Photography
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Localizado no centro de um bairro problemático 
de Mulhouse, França, este arrojado centro 
sociocultural é uma das expressões de um 
projeto geral de desenvolvimento que pretende 
melhorar as condições de vida dos habitantes. 
Tendo sempre em mente que um centro 
sociocultural é um espaço agregador da 
comunidade, encarnando o seu espírito de iniciativa 
e solidariedade, o gabinete Paul Le Quernec / 
Architectes desenvolveu um edifício expressivo 
do movimento de mudança deste bairro. 
Símbolo desta profunda metamorfose, o novo 
centro não se deixa limitar por estruturas 
tradicionais, erguendo-se com dinamismo 
e refletindo a desenvoltura e iniciativa que 
se fazem sentir. 

Located in a disadvantaged neighbourhood of 
Mulhouse, France, this bold socio-cultural centre is 
one side to a general development project that aims 
to improve the living conditions of local residents.
Always bearing in mind that a socio-cultural 
centre is a space to bring together the 
community, embodying the spirit of initiative 
and solidarity, the Paul Le Quernec / Architectes 
practice has developed a building that expresses 
the transformation of this neighbourhood.
Symbol of this profound metamorphosis, the 
new centre goes beyond the use of traditional 
structures, rising up dynamically and reflecting 
the resourcefulness and initiative that can be felt.

soCio-Cultural 
Center – mulHouse
Símbolo de Mudança ˙ Symbol of Change
˙estela ataíde Texto Text ˙11h45 Fotografia Photography ˙Paul le quernec / architectes Desenho Sketch
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Concentrando num só edifício duas coleções 
contrastantes, anteriormente alojadas em locais 
diferentes, o novo Louisiana State Museum and 
Sports Hall of Fame funciona como mediador entre 
o passado e o presente histórico e desportivo do 
estado norte-americano do Louisiana. Localizado 
em Natchitoches, o museu pretende aproveitar 
a união de duas coleções tão distintas para 
potenciar a experiência dos visitantes. 
Ao delinearem o projeto, os criativos da Trahan 
Architects concentraram-se sobretudo em 
expor o desporto enquanto uma componente 
da história e não como um tema independente 
da mesma. Embora os temas do desporto e da 
história regional possam apelar para públicos 
diferentes, o design do Louisiana State Museum 
and Sports Hall of Fame explora as interconexões 
entre as duas temáticas, pelo que os visitantes 
podem experienciar ambas as narrativas separada 
ou simultaneamente consoante a sua preferência. 

louisiana state museum 
and sPorts Hall of fame
Fusão de História e Desporto ˙ Fusion of History and Sport
˙estela ataíde Texto Text ˙trahan architects/tim hursley Fotografia Photography ˙trahan architects Desenho Sketch

Bringing together two contrasting collections, 
formerly housed at different venues, in a single 
building, the new Louisiana State Museum 
and Sports Hall of Fame acts as a middleman 
between the historical and sporting past and 
present of the U.S. state of Louisiana. Located 
in Natchitoches, the aim of the museum is to 
make the most of the union of two such distinct 
collections to enhance the experience for visitors.
When outlining the project, the creative minds 
at Trahan Architects primarily focused on 
exhibiting sport as an element of history and not 
as something independent of it. Although the 
themes of sports and regional history may appeal 
to different audiences, the design of Louisiana 
State Museum and Sports Hall of Fame explores the 
interconnections between the two themes, so that 
visitors can experience both narratives separately 
or simultaneously depending on their preference.

˙Arquitetura ˙Architecture
trahan architects

˙Obra ˙Work 
louisiana state museum  
and sports hall of Fame

˙Localização  ˙Location
natchitoches, eua/usa

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013
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Desenhado pela sadar+Vuga, o novo Centro de Controlo 
de Tráfego Aéreo do Aeroporto de Liubliana, eslovénia, 
reflete a exigência e complexidade da instituição que 
acolhe, tendo sido projetado para proporcionar segurança 
e conforto a funcionários e visitantes 24 horas por dia. 
inaugurado em 2013, o centro é composto por três partes 
(espaço de controlo central e duas alas de escritórios 
e espaços públicos), oferecendo uma divisão clara que 
facilita a orientação e melhora a eficiência operacional 
devido aos percursos curtos entre as diferentes áreas. 

Designed by sadar+Vuga, the new Air Traffic Control 
Centre of Ljubljana Airport, slovenia, reflects the 
exactitude and complexity of the institution it houses, 
having been designed to provide safety and comfort to 
employees and visitors 24 hours a day.
opened in 2013, the centre is made up of three parts 
(central control area and two wings of offices and 
public spaces), offering a clear division that facilitates 
orientation and improves operational efficiency due to 
short distances between the different areas.

Air TrAffic 
conTrol cenTer
Posto de Vigia ˙ Watchtower 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Miran Kambic Fotografia Photography ˙Sadar + Vuga Desenho sketch

Neste arrojado projeto arquitetónico, o exterior 
é revestido com painéis de cobre plissado que 
aludem às persianas ripadas utilizadas nas casas 
de plantações do Louisiana. Contrastando e 
complementando o interior curvilíneo que atrai 
os visitantes, os painéis de cobre controlam 
ventilação, luz e pontos de vista, além de 
funcionarem como ornamentação arquitetónica. 

in this bold architectural design, the exterior is 
clad with pleated copper panels, which allude to 
the shutters and clapboards used in plantation 
houses in Louisiana. Contrasting with and 
complementing the curvaceous interior that 
attracts visitors, the copper panels control 
ventilation, light and views, as well as acting 
as architectural ornamentation.
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luiza BarCelos 
Universo Feminino ˙ Feminine Universe
˙estela ataíde Texto Text ˙Jomar Bragança Fotografia Photography
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Uma das mais aclamadas marcas de calçado 
e carteiras do Brasil, a empresa Luiza Barcelos 
aposta, desde a sua fundação, em 1989, na 
feminilidade e na riqueza de detalhes. 
Com cerca de 800 pontos de venda no Brasil 
e cerca de dez endereços a nível mundial, são 
sobretudo as quatro concept stores da marca 
que desvendam a essência Luiza Barcelos. Pelas 
mãos do arquiteto Pedro Lázaro, as concept 
stores, situadas em Belo Horizonte, São Paulo 
e Ribeirão Preto, no Brasil,  traçam um retrato 
do mundo feminino, apostando na combinação 
de delicadezas com elementos fortes que 
representam as personalidades vincadas 
das mulheres. 

One of Brazil’s most acclaimed shoe and bag brands, 
Luiza Barcelos has focused, since its creation in 
1989, on femininity and richness of detail.
With about 800 sales outlets in Brazil and about 
ten addresses around the world, the brand’s 
four concept stores are what best reveal the 
essence of Luiza Barcelos. Designed by architect 
Pedro Lázaro, the concept stores, located in Belo 
Horizonte, São Paulo and Ribeirão Preto, in Brazil, 
paint a portrait of the female world, focusing 
on the combination of delicateness with strong 
elements, which represent the pronounced 
personalities of women.
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Tendo não só a venda como objetivo, mas também a 
possibilidade de desencadear relacionamentos múltiplos, 
cada detalhe destes espaços foi cuidadosamente 
selecionado. Materiais e cores foram escolhidos para 
originarem uma composição rica em texturas e formas, 
reflexos e simbologias, e o mobiliário acolhedor parece 
transformar as lojas numa casa, tornando a passagem 
pelas mesmas ainda mais agradável. 
Consciente de que os sapatos femininos têm um 
significado abrangente no imaginário coletivo, Pedro 
Lázaro procurou desenhar espaços que abrigassem 
esta dimensão, criando ambientes que favorecessem a 
interação e desafiassem os sentidos. Para alcançar este 
propósito, o arquiteto recorreu a uma mescla sui generis 
de materiais:  grandes paredes em pedra protegidas por 
«caixas» de metal são acompanhadas por acolhedores 
cortinados em linho, as fortes correntes que sustentam 
diversos modelos de carteiras estão lado a lado com 
delicados expositores de vidro, e a madeira crua contrasta 
com os tons quentes que atravessam todo o ambiente.
Com layouts descontraídos, os espaços desenvolvidos 
por Pedro Lázaro permitem que a exploração das lojas 
aconteça através de diversos percursos, tornado-as num 
motivador processo de descoberta do universo feminino. 

Having not only sales as its objective, but also the possibility 
of sparking multiple relationships, every detail of these 
spaces has been carefully selected. Materials and colours 
have been chosen to bring about a rich composition of 
textures and shapes, reflections and symbolism, and the 
welcoming furniture seems to transform the stores into a 
house, making browsing through them even more enjoyable.
Aware that women’s shoes have a broader meaning in the 
collective imagination, Pedro Lázaro has strived to design 
spaces that take on this dimension, creating environments 
that promote interaction and stimulate the senses. To 
achieve this purpose, the architect used a unique blend of 
materials: large stone walls protected by metal «boxes» 
are accompanied by cosy linen curtains, while strong chains 
supporting various bag models, rub shoulders with delicate 
glass display cabinets, and the raw wood contrasts with the 
warm hues throughout the entire environment.
With their relaxed layouts, the spaces developed by Pedro 
Lázaro allow you to explore the stores along a choice 
of pathways, turning them into a motivating process of 
discovery of the feminine universe.
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PeaCoCk
natureza inspiradora
Inspiring Nature

Desenhada por Eiri Ota e Irene Gardpoit Chan, do 
gabinete de arquitetura UUfie, a cadeira Peacock 
deve o seu formato a processos inspiradores que 
decorrem na natureza, como o desabrochar de 
uma flor ou a abertura da cauda de um pássaro 
durante o ritual de acasalamento. 
Embora de aparência delicada, a Peacock é 
estruturalmente forte, sendo feita a partir de 
folhas de compósito de acrílico. Refrescante e 
irreverente, a cadeira está disponível numa versão 
maior (edição limitada) e numa mais pequena, em 
branco ou cores, para utilização no interior 
ou exterior. 

Designed by Eiri Ota and Irene Gardpoit Chan, 
from the UUfie architecture practice, the Peacock 
chair owes its format to inspiring processes 
taking place in nature, such as the blossoming of 
a flower or the opening of the tail of a bird during 
the mating ritual.
Despite its delicate appearance, the Peacock is 
structurally strong, as it is made from sheets 
of acrylic composite. Refreshing and irreverent, 
the chair is available in a larger version (limited 
edition) and a smaller one, in white or colours, 
for use indoors or outdoors.

© ANDREW WILCOX
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Bisazza 
texturas Visuais
Visual Textures

Sempre empenhada em diversificar o seu repertório, 
a Bisazza entra em 2014 com uma coleção repleta de 
novidades e novas parcerias com designers conceituados 
como Marcel Wanders, Paola Navone e a dupla Antonio 
Citterio & Patricia Viel. 
Parte das novidades da marca italiana para este ano, os 
mosaicos Flower Corner conferem às divisões um look 
campestre contemporâneo.

Ever committed to diversifying its repertoire, Bisazza 
enters 2014 with a collection packed with innovation and 
new partnerships with renowned designers, such as Marcel 
Wanders, Paola Navone, and the duo Antonio Citterio & 
Patricia Viel.
New items from the Italian brand for this year include the 
Flower Corner mosaics, which bestow a contemporary 
country look to rooms.

PuzzletaBle
alma Portuguesa
Portuguese Soul

Pesquisando no imaginário da infância, a GOTO 
encontrou no puzzle de bolso a ideia para uma 
mesa de centro cujo tampo é composto de peças 
móveis. Ébano, nogueira, carvalho branco, azulejo 
e cortiça são alguns dos materiais que compõem 
a Puzzletable, uma peça interativa que foge do 
padrão de mobiliário estático. 
Inspirando-se na história e cultura portuguesas, 
a empresa de mobiliário GOTO dá destaque aos 
materiais nacionais através de um design criativo. 

Researching into childhood imagination, GOTO 
found the idea for this coffee table, whose top is 
composed of moving parts, in the pocket sliding 
puzzle. Ebony, walnut, white oak, azulejo tile and 
cork are some of the materials that make up the 
Puzzletable, an interactive piece that steers clear 
of static furniture design.
Drawing on Portuguese history and culture, the 
GOTO furniture company gives prominence to 
local materials through creative design.
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molteni & C 
elegância funcional  
Functional Elegance

Famosa por incorporar sabiamente tradição artesanal e qualidade 
tecnológica em mobiliário discreto e funcional, a Molteni & C é há 
várias décadas sinónimo de talento e elegância. 
Fortepiano e Breva são dois dos vários elementos da coleção Molteni 
& C que refletem na íntegra o conceito da marca. Da autoria de 
Rodolfo Dordoni, o sistema Fortepiano oferece flexibilidade às salas 
de estar, permitindo organizar livremente os módulos, e a cadeira 
Breva, desenhada por Arik Levy, confere conforto ao ambiente. 

Famous for skilfully incorporating artisan tradition and technological 
quality, in discreet and functional furniture, Molteni & C has for 
several decades been synonymous with talent and elegance.
Fortepiano and Breva are two of several elements in the Molteni & C 
collection that fully reflect the brand’s concept. Designed by Rodolfo 
Dordoni, the Fortepiano system offers flexibility for living rooms, 
allowing the free arrangement of modules, and the Breva chair, 
designed by Arik Levy, which adds comfort to the environment.
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oH’WallPaPer 
celebrar a cultura nacional 
Celebrating Portuguese Culture

Procurando estabelecer um diálogo entre a tradição 
portuguesa e a essência do que é a cultura nacional 
atualmente, a coleção de papéis de parede da Oh’Wallpaper 
assenta em elementos figurativos como o folclore, o 
azulejo, a joalharia, o vestuário tradicional, entre outros. 
Apostando numa reinvenção contemporânea da cultura 
visual portuguesa, os papéis de parede Oh’Wallpaper 
tornam os ambientes mais aconchegantes e acolhedores, 
incutindo-lhes um toque de recordação coletiva. 

Striving to establish a dialogue between Portuguese 
tradition and the essence of the nation’s culture at the 
moment, the wallpaper collection from Oh’Wallpaper is 
based on figurative elements such as folklore, the azulejo 
tile, jewellery, and traditional clothing, among other things.
Focusing on a contemporary reinvention of the Portuguese 
visual culture, Oh’Wallpaper wallpapers make settings more 
welcoming and cosy, instilling a touch of the collective 
memory in them.

luft
leve como o ar 
As Light as Air

Luft combina o conhecimento de três elementos 
unidos pela paixão pelo design, qualidade 
e perfeição: o designer Walter de Silva, a 
Poltrona Frau e o Audio Concept Design Studio. 
Combinando a precisão do mobiliário Poltrona 
Frau com o design high-tech da Audi, a cadeira 
desenhada por Walter de Silva, responsável pelo 
Volkswagen Group Design, é a encarnação da 
qualidade premium. 
Batizada de Luft (palavra alemã para «ar») graças 
à sua leveza, a cadeira representa o equilíbrio 
perfeito entre tecnologia e artesanato. 

Luft combines the knowledge of three elements 
united by passion for design, quality and 
perfection: designer Walter de Silva, Poltrona 
Frau and Audi Concept Design Studio. Combining 
the precision of Poltrona Frau furniture with 
high-tech design from Audi, the chair designed 
by Walter de Silva, head of Volkswagen Group 
Design, is the incarnation of premium quality.
Called Luft (the German word for «air») thanks 
to its lightness, the chair represents the perfect 
balance between technology and handicrafts.



54  ˙  T R E N D S ˙  h o u s et rend s h o u s et rend s  ˙  T R E N D S ˙  55  

CityBook
composição modular
Modular Composition

Totalmente flexível, a estante modular Citybook adapta-se a qualquer espaço. 
Desenhada por Antonella Di Luca em parceria com Ubaldo Righi, a estante é uma 
versão ampliada da Housebook, desenhada para receber um único livro. 
Ligados entre si por pequenos ímanes, os módulos que compõem a Citybook 
podem ser organizados em composições distintas, de acordo com o gosto 
do proprietário e as necessidades do espaço em questão. 

Fully flexible, the Citybook modular bookcase adapts to any space. 
Designed by Antonella Di Luca in partnership with Ubaldo Righi, 
the bookshelf is a larger version of Housebook, designed to 
hold a single book.
Interconnected by small magnets, the modules making up 
the Citybook can be arranged in different compositions, 
according to the owner’s preference and the 
requirements of the space in question.

Q1
esfera acolhedora
Welcoming Sphere

Baseando-se na estrutura esférica de Richard 
Buckminster Fuller, usada para a criação de 
cúpulas geodésicas, a ODESD2 desenvolveu uma 
cadeira que, à semelhança das cúpulas, pode 
suportar cargas pesadas embora seja 
visualmente leve. 
O formato esférico da cadeira Q1 oferece uma 
posição confortável e natural ao seu utilizador 
e a sua aparência confere-lhe versatilidade para 
ser utilizada em espaços públicos ou domésticos. 

Based on the spherical structure by Richard 
Buckminster Fuller, used to create geodesic 
domes, ODESD2 has developed a chair, which, 
like the domes, can withstand heavy loads 
despite being visually light.
The spherical shape of the Q1 chair offers a 
comfortable and natural position to its user, while 
its appearance provides it with the versatility to 
be used in public or domestic spaces.
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1908
alegria na cozinha
Happiness in the Kitchen

Chamando a primavera, a La Cornue apresentou 
uma edição limitada do fogão 1908 em três cores 
primárias: azul, vermelho e amarelo. Lançado em 
2012, o modelo 1908 surge agora nas cores do 
pintor Mondrian, refletindo as tonalidades vivas 
dos alimentos e oferecendo aos foodies urbanos 
um incentivo extra para se dedicarem às 
artes culinárias. 
Seja numa cozinha familiar na Califórnia, num 
loft avant-garde em Milão ou num apartamento 
chique de Paris, esta edição limitada será a estrela 
de qualquer cozinha. 

Heralding the spring, La Cornue has presented a 
limited edition of the 1908 stove in three primary 
colours: blue, red and yellow. Launched in 2012, 
the 1908 model now comes in the colours of 
the painter Mondrian, reflecting the vivid shades 
of food and offering urban foodies an extra 
incentive to devote themselves to the 
culinary arts.
Whether in a family kitchen in California, in 
an avant-garde loft in Milan, or in a chic Paris 
apartment, this limited edition will be the star 
of any kitchen.
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Box ColleCtion
arrumação colorida 
Colourful Storage

CanterBury
luxo discreto 
Discreet Luxury

Composta por esbeltas unidades de arrumação 
criadas a partir de uma elegante, mas sólida, 
estrutura de metal, a Box Collection é composta 
por uma ampla variedade de alternativas, de 
mesas de apoio a prateleiras e cómodas de 
diferentes tamanhos. 
Disponível em diversas opções cromáticas e 
de acabamentos, esta coleção desenhada por 
Silvano Pierdonà para a Capo d’Opera oferece 
a possibilidade de fazer jogos de contrastes ou 
combinações entre as várias unidades. 

Featuring slender storage units created from an 
elegant but solid, metal frame, Box Collection 
consists of a large variety of alternatives, from 
occasional tables to shelves and chests of 
drawers in different sizes.
Available in various finishes and colours, this 
collection designed by Silvano Pierdonà for Capo 
d’Opera gives you the chance to create contrasts 
or combinations between the various units.

Projetada para decorar com sofisticação 
residências e escritórios, a coleção Bentley 
Home combina os melhores elementos do design 
tradicional e moderno, num cuidadoso exercício 
de subtileza.
Acompanhando o conceito de 
contemporaneidade informal que abrange toda 
a coleção, a cama Canterbury caracteriza-se pela 
cabeceira imponente de linhas suaves e pelo 
recurso a materiais nobres que refletem 
a atenção ao detalhe que distingue cada 
criação Bentley. 

Designed to stylishly decorate homes and offices, 
the Bentley Home collection combines the best 
elements of traditional and modern design, in a 
careful exercise in subtlety.
Following the concept of informal contemporary 
style, felt throughout the entire collection, the 
Canterbury bed stands out for its imposing 
headboard, with its soft lines, and for the use of 
premium materials that reflect the attention to 
detail that distinguishes every Bentley creation.
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lego 
soluções divertidas 
Fun Solutions

Baseando-se no mundo criativo do LEGO Group, a Room 
Copenhagen desenvolveu uma coleção de produtos que 
conferem cor e diversão ao quotidiano. Importando o 
próprio design característico da marca, a coleção LEGO 
é composta pelas linhas LEGO Storage e LEGO Lunch, 
disponibilizando caixas para arrumação e sistemas 
para transporte de alimentos e bebidas. Embora sendo 
sobretudo destinados a crianças, os produtos LEGO 
prometem agradar a qualquer fã da marca.

Based on the creative world of the LEGO Group, Room 
Copenhagen has developed a collection of products that 
add colour and fun to your day-to-day. Importing the 
distinctive design of the brand, the LEGO collection is made 
up of the LEGO Storage and LEGO Lunch ranges, providing 
boxes for storage and systems for transporting food and 
drinks. Although it is primarily aimed at children, the LEGO 
products are sure to please any fan of the brand.
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fairy 
chuva de luz
Shower of Light

toWard
Polivalente 
Multipurpose

Como gotas de chuva cintilantes, os pendentes 
da linha Fairy conferem a cada divisão um 
irresistível encanto. 
Desenhada por Manuel Vivian para a Axo Light, as 
luminárias Fairy destacam-se pelos difusores em 
cristal com acabamentos transparente, âmbar ou 
cinzento fumado que deslizam da estrutura em 
alumínio. Juntando-se em cascata, os múltiplos 
pendentes circulares ou lineares geram reflexos 
cristalinos que originam sedutores jogos de luz. 

Like glistening drops of rain, the suspended 
lights in the Fairy range give each room an 
irresistible charm.
Designed by Manuel Vivian for Axo Light, the 
Fairy lamps stand out for their crystal diffusers 
with transparent, amber or smoky grey finishes 
that slide from the aluminium frame. Joined in a 
cascade, the multiple circular or linear suspended 
lights create crystalline reflections, bringing 
about seductive lighting effects.

Projetado para a Erik Jørgensen pela designer 
dinamarquesa Anne Boysen, Toward é a solução 
ideal para quem procura uma peça de mobiliário 
dinâmica. Graças à inclusão de duas almofadas 
soltas e intercambiáveis, Toward pode ser 
utilizado como sofá ou chaise longue, o que lhe 
confere versatilidade visual e funcional. 
No mercado desde o final de 2013, Toward está 
disponível em três esquemas cromáticos: cinzento 
claro, cinzento-escuro e castanho. 

Designed for Erik Jørgensen by Danish designer 
Anne Boysen, Toward is the ideal solution for 
anyone looking for a dynamic piece of furniture. 
Thanks to the inclusion of two loose and 
interchangeable cushions, Toward can be used as 
a sofa or a chaise longue, which gives it visual and 
functional versatility.
On the market since the end of 2013, Toward is 
available in three colour schemes: light grey, dark 
grey and brown.
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Baula  
madeira esculpida
Sculpted Wood

Com décadas de experiência na construção de 
barcos em madeira, a empresa polaca Unique 
Wood Design redirecionou os seus conhecimentos 
sobre a arte da carpintaria para desenvolver 
mobiliário de banho sofisticado. 
Cuidadosamente esculpida, a banheira Baula 
reflete a experiência acumulada da Unique 
Wood Design, combinando tanto com interiores 
clássicos como com minimalismo moderno. 
Emanando o acolhedor calor da madeira, o 
formato oval desta banheira oferece um casulo 
de relaxamento e paz. 

With decades of experience in the construction 
of wooden boats, Polish company Unique Wood 
Design has diverted its knowledge of the art of 
carpentry into the development of sophisticated 
bathroom furnishings.
Painstakingly carved, the Baula bathtub reflects 
the accumulated experience of Unique Wood 
Design, combining as much with classical interiors 
as with modern minimalism. Emanating the cosy 
warmth of wood, the oval shape of this bathtub 
provides a cocoon of relaxation and peace.

Boulders ColleCtion 
mistura de influências 
Blend of Influences

Da autoria do designer filipino Jinggoy 
Buensuceso, esta gama de vasos nasce 
de uma justaposição entre formas 
contemporâneas e detalhes antiquados. 
Combinando influências, na Boulders 
Collection a forma poligonal remete para 
esculturas modernas e a oxidação natural dos 
metais proporciona uma sensação rústica. 
Desenhados por Buensuceso para a HIVE, 
estes vasos da Boulders Collection são 
comercializados num tom neutro enferrujado.

Created by Filipino designer Jinggoy 
Buensuceso, this range of planters 
stems from the juxtaposition between 
contemporary forms and antique detailing. 
Combining influences, in the Boulders 
Collection the polygonal shape brings to 
mind modern sculptures, while the natural 
oxidation of the metal produces a rustic feel.
Designed by Buensuceso for HIVE, the 
planters in the Boulders Collection present
a neutral rusty shade.
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sartoria 
troca de funções 
Exchange of Functions

Foi o mundo da alfaiataria que inspirou a coleção Sartoria, do designer 
Vito Nesta. Importando ferramentas de trabalho do estúdio de 
costura para a cozinha, Nesta transformou botões em pratos, novelos 
de lã em saleiros e pimenteiros e dedais em taças de cerâmica, num 
jogo de transformação que revoluciona as refeições, originando 
divertidos momentos de convívio. 

The world of tailoring has provided the inspiration for the Sartoria 
collection, from designer Vito Nesta. Taking the work tools 
out of the dressmaker’s studio and into the kitchen, Nesta has 
transformed buttons into plates, balls of wool into salt and pepper 
pots, and thimbles into ceramic bowls, in a makeover mission that 
revolutionises mealtimes, bringing about moments of fun 
and conviviality.

© ALESSANDRO ESPOSITO
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BouCHon
Banco de cortiça
Cork Stool

folk
funcionalidade colorida 
Colourful Functionality

A dupla de designers Andrea Radice e Folco 
Orlandini criou para a Domitalia este conjunto de 
bancos onde a cortiça é o centro das atenções. 
Lembrando rolhas de garrafas de champagne, os 
bancos Bouchon estão disponíveis com 46, 66 
e 76 centímetros de altura, sendo ainda 
possível escolher entre vários tons para 
a estrutura metalizada.  

Designer duo Andrea Radice and Folco Orlandini 
have created for Domitalia this set of stools, 
where cork is the centre of attention. Bringing to 
mind champagne corks, the Bouchon stalls are 
available in heights of 46, 66 and 76 centimetres, 
and you can also choose from several colours for 
the metal frame.

Frescos e coloridos, os tamboretes Folk incitam a 
uma viagem de regresso à entusiasmante década 
de 1960. Nascidos da mente imaginativa da 
designer Cláudia Melo, os tamboretes adicionam 
diversão à coleção da Mambo.
Adaptando-se a diversos ambientes, estes 
multifuncionais tamboretes conferem um toque 
retro a qualquer decoração.   

Fresh and colourful, the Folk stools take you on a 
journey back to the exciting 1960s. A production 
of the imaginative mind of designer Cláudia Melo, 
the stools add a sense of fun to the collection 
from Mambo.
Adapting to a range of environments, these 
multifunctional stools add a touch of retro 
to any décor.

Empenhado em testar novas formas de utilizar materiais 
na criação de produtos, o designer industrial Alvaro Uribe 
desenhou um conceito que combina de maneira orgânica 
estrutura, forma e material num só elemento.
Depois de desenvolver uma primeira linha de bancos de 
traços fluidos e aerodinâmicos, Uribe apresenta a segunda 
série do Plum Stool. Surpreendentemente leve, como 
o próprio nome (que significa pluma) indica, este banco 
consegue essa característica graças à combinação de novos 
materiais, forma e estrutura lógica. 
Os avanços nos materiais e tecnologias de produção 
oferecem novas liberdades de criar fora de geometrias rígidas, 
permitindo uma abordagem mais escultural. Assim, aplicando 
as melhores tecnologias e materiais do século XXI, Alvaro Uribe 
recorreu a fibra de carbono tri-axial, um compósito capaz de 
proporcionar uma força incrível, cinco vezes superior à do aço, 
para desenvolver o original Plum Stool.

Committed to testing new ways of using materials in the 
creation of products, industrial designer Alvaro Uribe has 
designed a concept that organically combines structure, 
shape and materials in a single element.
After developing a first range of benches boasting flowing 
and aerodynamic lines, Uribe presents the second series of 
the Plum Stool. Surprisingly light, as its name (a derivative 
of the Spanish pluma, meaning feather) indicates, this stool 
achieves this characteristic through the combination of 
new materials, form and logical structure.
Advances in materials and production technologies offer 
new freedom in creating outside rigid geometries, allowing 
for a more sculptural approach. Thus, using the best 
technologies and materials of the 21st century, Alvaro Uribe 
has taken tri-axial carbon fibre, a composite capable of 
providing incredible strength, five times higher than steel, 
to develop the original Plum Stool.

Plum stool 2
evolução 
Evolution
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nuBo
caixa de surpresas
Box of Surprises

Stine Gam e Enrico Fratesi, do gabinete de design 
GamFratesi, são as mentes criativas por detrás 
deste inesperado elemento. Surpreendente, 
a prateleira de parede Nubo transforma-se 
rapidamente, passando de uma prateleira (quando 
aberta) a uma caixa de tesouros (quando fechada). 
As linhas arredondadas e os acabamentos em lã 
azul e cor de carvalho da Nubo lembram uma 
mala de viagem dos anos 1960, conferindo-lhe 
um toque vintage. 

Stine Gam and Enrico Fratesi, from the 
GamFratesi design practice, are the creative 
minds behind this unexpected element. 
Amazingly, the Nubo wall shelf is quickly 
transformed, from a shelf (when open) into a 
treasure box (when closed).
The rounded lines and the finishes in blue wool 
and natural oak of Nubo bring to mind a suitcase 
from the 1960s, giving it a vintage touch.

sPire
Jardim interior
Inner Garden

Com o formato de uma semente, esta mesa distingue-se 
por um peculiar pormenor: no centro, a Spire está equipada 
com um pequeno vaso em porcelana artesanal onde é 
possível colocar uma planta. 
Desenhada por Philipp Von Hase, a mesa foi projetada para 
uma empresa de sementes em Bergen, Noruega, onde é 
possível aprender e desenvolver atividades relacionadas 
com as mesmas. 

Shaped like a seed, this table is stands out for a particular 
detail: in the centre, the Spire is fitted with a small 
handmade porcelain vase, in which you can put a plant.
The work of Philipp von Hase, the table was designed for 
a seed company in Bergen, Norway, where you can learn 
about and do things with seeds.
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90° minuto
desafio lançado
Challenge Laid Down

Assente numa estrutura elegante e subtil que oculta habilmente 
a engenharia e a tecnologia, esta original mesa de matraquilhos 
desafia a desfrutar do jogo até ao último minuto – o 90º Minuto.
Com a mesa 90º Minuto, da Calcio Balilla Collection, a Teckell 
apresenta uma abordagem luxuosa a este jogo através de opções 
requintadas e harmoniosas, revolucionando o conceito tradicional 
das mesas de matraquilhos.

Based on an elegant and subtle structure that skilfully hides 
its engineering and technology, this unique table football table 
challenges you to enjoy the game up until the final minute, 90º 
Minuto (the 90th minute).
With the 90º Minuto table, from the Calcio Balilla Collection, Teckell 
presents a luxurious approach to this game through exquisite and 
harmonious options, revolutionising the traditional concept of 
table football tables.
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doe 
orquestra de luz 
Light Orchestra

Disponível em diversas tonalidades, Doe é a mais 
recente adição à Orchestra Collection, uma gama 
de candeeiros onde a seda e o metal se conjugam 
para formar delicadas peças de iluminação.
Composta por uma vasta seleção de peças de 
linhas elegantes, esta coleção foi inspirada 
tanto por formas naturais como por esculturas 
e edifícios arquitetónicos modernos. Como 
elementos de uma orquestra de luz, cada peça 
desta coleção contribui com a sua melodia para 
criar uma harmonia perfeita. Os candeeiros 

da Orchestra Collection estão disponíveis 
em diferentes tamanhos e cores, permitindo 
versatilidade e oferecendo soluções de 
iluminação criativas. 
Fundado em 1994 pelo artista Ayala Serfaty 
e pelo fotógrafo Albi Serfaty, o ateliê italiano 
Aqua Creations dedica-se desde então a 
desenvolver soluções de iluminação com 
design inovador e a implementar fontes 
de luz ambientalmente responsáveis. 

Available in various colours, Doe is the latest 
addition to the Orchestra Collection, a range of 
lamps in which silk and metal are combined to 
form delicate lighting pieces.
Made up of a wide selection of pieces, boasting 
elegant lines, this collection was inspired as much 
by natural forms as by sculptures and modern 
architectural buildings. Like the elements of an 
orchestra of light, each piece in this collection 
contributes with its melody in the creation of 
a perfect harmony. The lamps in the Orchestra 

Collection are available in different sizes and 
colours, ensuring versatility and providing 
creative lighting solutions.
Founded in 1994 by the artist Ayala Serfaty 
and the photographer Albi Serfaty, the Italian 
design studio Aqua Creations has been dedicated 
ever since to developing lighting solutions 
featuring innovative design and to implementing 
environmentally responsible sources of light.
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ku45 kitCHen
elegância Prática
Practical Elegance 

Composta por volumes puros e rigorosos, a 
KU45 Kitchen é uma cozinha escultural cujos 
elementos funcionais são apresentados com 
uma estética deslumbrante.
Profundamente prática, esta solução da Key Cucine 
inclui uma unidade de arrumação de parede com 
diversos espaços de organização e uma ilha de 
trabalho onde dois preciosos materiais naturais 
se conjugam: a bancada e a pia são em mármore 
Imperador Espanhol e o restante é feito a partir 
de madeira de carvalho escovado fumado.

Made up of pure and precise volumes, the KU45 
Kitchen is a sculptural kitchen whose functional 
elements are presented with stunning aesthetics.
Highly practical, this solution from Key Cucine 
includes a wall storage unit with several organisation 
spaces and a work island where two precious natural 
materials are combined: the countertop and the sink 
are made in Spanish Emperor marble and the rest is 
made from brushed smoked oak.
.

float magazine raCk
leitura organizada 
Organized Reading

Desenvolvido pela empresa londrina J-Me, este suporte 
de revistas conjuga um lado funcional com outro mais 
decorativo. Para quem deseja manter as suas revistas 
organizadas, mas facilmente acessíveis, o Float Magazine 
Rack é a solução ideal, permitindo colocar e retirar revistas 
rapidamente. 
Podendo guardar até 12 revistas, o Float Magazine Rack 
está disponível em branco e preto. 

Developed by London-based company J-Me, this magazine 
rack combines a functional side with another more 
decorative one. For anyone who wants to keep their 
magazines in order, while still easy to get to, the Float 
Magazine Rack is the ideal solution, allowing you to quickly 
insert and remove magazines.
Able to hold up to 12 magazines, the Float Magazine Rack 
is available in white and black.
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BodiCe roCke   
levitar 
Levitating

Nascida do amor por silhuetas sinuosas e pelo poder da 
ilusão, a cadeira Bodice Rocker é um objeto único, repleto 
de perspetivas inovadoras. 
Esculpida originalmente pelo artista e fundador da Splinter 
Works Matt Withington, a Bodice Rocker foi desenvolvida 
em parceria com o cofundador Miles Hartwell para, com um 
leve toque, balançar suavemente parando no ar, como 
se levitando.
À semelhança de outras peças Splinter Works, a Bodice 
Rocker adapta-se aos pedidos dos clientes, podendo ser 
modificada para acolher uma pessoa mais alta ou mais 
baixa e aumentada ou diminuída para se adaptar a divisões 
de diferentes tamanhos. Fotografada em pele branca, pode 
ainda ser produzida noutros materiais e cores. 

Created out of a passion for sinuous silhouettes and for 
the power of illusion, the Bodice Rocker chair is a unique 
object, packed with innovative perspectives.
Originally sculpted by artist and founder of Splinter Works, 
Matt Withington, the Bodice Rocker was developed in 
partnership with co-founder Miles Hartwell to gently rock, 
with a light touch, hovering in the air, as if levitating.
As with other pieces from Splinter Works, the Bodice 
Rocker is adapted to customer requests, and can be 
modified to accommodate a taller or shorter person and 
increased or decreased in size to fit rooms of different 
sizes. Photographed in white leather, it can also be 
produced in other materials and colours.

© STEPHANE ROCHER PHOTOGRAPHY

© GLENN DEARING
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Arquiteta de formação, Filipa Júlio abandonou 
a régua e o esquadro para se embrenhar no 
encantado mundo do calçado. Munida do desejo 
de desenhar calçado de qualidade elegante e 
confortável lançou-se, em parceria com a gestora 
Maria Cunha, no desafio de fazer as mais bonitas 
sabrinas do mundo. Assim nasceram as Josefinas, 
feitas em Portugal, por portugueses, e vendidas 
para todo o mundo em www.josefinas.pt. 

A trained architect, Filipa Júlio left behind her 
ruler and setsquare to delve into the enchanted 
world of footwear. Armed with the desire to 
design stylish and comfortable quality footwear 
she threw herself, in partnership with manager 
Maria Cunha, into the challenge of making the 
most beautiful ballet flats in the world. The 
result arrived under the guise of Josefinas, made 
in Portugal, by Portuguese, and sold around the 
globe at www.josefinas.pt.

«O que dá vida às Josefinas são as mulheres 
que as calçam» ˙ «What bring Josefinas to life 
are the women that wear them»
˙estela ataíde Texto Text ˙Josefinas Fotografia Photography

Josefinas 
FILIPA JúLIO 
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o que impeliu uma arquiteta a transformar-se numa criadora de calçado?
A aventura começou há quase dois anos. No regresso de uma visita a uma obra, falei com 
um colega e amigo arquiteto sobre a ideia que não me deixava dormir e na qual pensava 
constantemente. Queria criar uma marca de calçado que se transformasse no sinónimo de 
sabrinas. As Josefinas começaram a ser vendidas um ano e meio depois. 

e por que optou por desenhar sabrinas?
Para além de ter um passado de bailarina e um avô sapateiro, tenho uma paixão por sabrinas 
clássicas e tinha alguma dificuldade em encontrá-las. Achei que faria sentido criar as Josefinas 
e produzir um tipo de calçado que me fascina. Por outro lado, as Josefinas permitem às mulheres 
movimentarem-se com facilidade e conjugam o conforto com o bom gosto e a versatilidade. Com 
elas calçadas podemos conhecer cidades, trabalhar, brincar com os filhos, visitar exposições...

o nome Josefinas tem um significado especial…
A minha avó materna chama-se Maria Josefina e era ela que me levava ao ballet durante muitos 
anos e com ela ia lanchar ao Porto, à Rua de Sta. Catarina. Foram estas memórias doces de 
infância que provavelmente fizeram com que me lembrasse do nome da avó Josefina para
criar a marca. 

What caused an architect to become a footwear designer?
The adventure began almost two years ago. On returning from 
a visit to a project, I spoke to a colleague and architect friend 
about the idea that was keeping me from my sleep and which 
I couldn’t stop thinking about. I wanted to create a footwear 
brand that would become synonymous with ballet flats. 
Josefinas started being sold a year and a half later.

and why did you choose to design ballet flats?
In addition to having a ballet dancing past and a 
shoemaker grandfather, I have a passion for classic 
ballet flats and found it difficult to find them. I thought 
it would make sense to create the Josefinas and to 
produce a type of footwear that fascinates me. On 
the other hand, Josefinas allow women to move 
about freely and combine comfort with good taste 
and versatility. With these on your feet, you can 
get about in cities, work, play with the children, 
visit exhibitions...

the name Josefinas has a special 
meaning...
My maternal grandmother is called Maria 
Josefina and she was the one who took me 
to ballet for many years and with whom I 
would go to eat in Oporto, on the Rua de 
Santa Catarina. Those sweet childhood 
memories are probably what made me 
remember the name of my grandmother 
Josefina to create the brand.
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o que distingue as Josefinas?
As Josefinas são sabrinas de desenho clássico, têm sola e 
tacão em couro e uma zona em borracha para que sejam 
antiderrapantes. O exterior é em pele e o forro interior é em 
algodão no verão e em pele no inverno. A palmilha também 
é em pele. Estes materiais adaptam-se ao pé e deixam-no 
respirar. Outro pormenor importante é o facto de o cordão 
ser ajustável, o que permite apertar as Josefinas de acordo 
com o pé que as calça ou com o passar do tempo. 

Porquê a decisão de criar calçado feito em Portugal, 
por artesãos portugueses, com material nacional?
A aposta num produto nacional foi um objetivo desde 
o início do projeto. A qualidade é garantida pela grande 
experiência existente em São João da Madeira. A 
proximidade física com quem produz as Josefinas também 
é uma vantagem. Achámos que Portugal tinha tudo de 
que precisávamos para fazer as Josefinas.

como é a mulher que calça Josefinas?
É uma pessoa confiante, que gosta de estar confortável 
e elegante. É uma mulher sonhadora e curiosa que gosta 
de aproveitar o melhor que a vida lhe pode dar.

What sets Josefinas apart?
Josefinas are classic design ballet flats, they have leather 
soles and heels and a part made of rubber, to make them 
non-slip. The outer is leather and the inner lining is cotton 
in summer and leather in the winter. The insole is also made 
of leather. These materials adapt to the foot and allow it to 
breathe. Another important detail is the fact that the lace is 
adjustable, which allows you to tighten Josefinas according 
to the foot wearing them or to the passage of time.

Why the decision to create footwear made in 
Portugal, by Portuguese artisans, with national 
materials?
The investment in a national product was a goal from the 
beginning of the project. Quality is guaranteed by the 
considerable experience that exists in São João da Madeira. 
The physical proximity to the people producing the Josefinas 
is also an advantage. We thought Portugal had everything 
we needed to make Josefinas.

Who wears Josefinas?
She is a confident person, who likes to be comfortable and 
elegant. She is a dreamy and curious woman, who likes to 
make the most of the best that life can offer her.

como surgiu a parceria com os sabonetes confiança?
Os Sabonetes Confiança são um mimo oferecido às nossas 
clientes. Esta parceria existe desde o início das Josefinas. 
Achámos que os Sabonetes Confiança, com o cuidado com 
que são produzidos e a imagem cuidada que apresentam, 
eram a surpresa perfeita para quem recebe as Josefinas. 
Para além disso, são uma excelente referência do que se 
faz com excelência em Portugal. 

através da secção «Pelo mundo», existente no 
vosso site, é visível que as sabrinas estão por todo 
o globo. a que pensa dever-se este sucesso?
A secção «Pelo Mundo» é de facto uma pequena prova 
de que as Josefinas estão mesmo por todo o mundo. Este 
sucesso deve-se essencialmente às mulheres que conhecem 
a marca, usam Josefinas e, com orgulho e carinho, enviam 
uma imagem que mostra o quanto as Josefinas são especiais. 
Na realidade, o que dá vida às Josefinas são as mulheres que 
as calçam e que seguem um caminho com elas. 
Nós fazemos questão de acompanhar quem tem um par de 
Josefinas, queremos fazer parte das suas vidas e ser uma 
marca com que podem contar para as inspirar a seguirem 
os seus sonhos, sejam eles quais forem. As Josefinas são 
apenas a cola que une tudo, e as imagens que nos chegam 
com tanto carinho são a cereja no topo do bolo.

quais são os próximos passos das Josefinas?
Os próximos passos são o lançamento da nova coleção 
primavera-verão 2014 e a internacionalização da marca. 
Queremos que as Josefinas perdurem e que cresçam. 
É para isso que trabalhamos todos os dias.

how did your partnership with sabonetes confiança 
soaps come about?
Sabonetes Confiança soaps are a treat offered to our 
customers. This partnership has existed since the 
beginning of Josefinas. We found that the Sabonetes 
Confiança soaps, with the care that goes into their 
production and the stylish image they present, were the 
perfect surprise for those who receive Josefinas. In addition 
to this, they are an excellent example of the excellence in 
Portuguese production.

the «around the World» section on your website 
reveals that your ballet flats are all over the globe. 
What do you put this success down to?
The «Around the World» section is indeed small proof 
that Josefinas are really all over the world. This success is 
mainly due to the women who know the brand, who wear 
Josefinas and, with pride and affection, send a picture 
showing how special Josefinas are. In truth, what bring 
Josefinas to life are the women that wear them and take 
them with them through life.
We make a point of staying in touch with anyone who has 
a pair of Josefinas; we want to be part of their lives and to 
be a brand they can rely on for inspiration to follow their 
dreams, whatever they may be. Josefinas are just the glue 
that holds everything together, and the images that reach 
us with such affection are the icing on the cake.

What are the next steps for Josefinas?
The next steps include the launch of the new spring-
summer 2014 collection and the internationalisation 
of the brand. We want Josefinas to endure and to grow. 
This is what we’re working to every day.
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Ícone Americano
American Icon
˙estela ataíde Texto Text ˙levi strauss & co. Fotografia Photography

leVi’s 

Inventados em 1873, os jeans Levi’s® 
converteram-se na peça de roupa mais conhecida 
e imitada do mundo, tornando-se parte do 
imaginário de milhões de pessoas através 
de gerações.
Nascido na Bavária em 1829, muito jovem Levi 
Strauss partiu rumo aos Estados Unidos da 
América com a família e foi em São Francisco que 
abriu, em 1853, a loja de tecidos Levi Strauss & 
Co.. Mas seria apenas vinte anos mais tarde que 
aconteceria o momento decisivo da sua vida 
quando, em 1873, se associou ao alfaiate Jacob 
Davis para patentear as calças de trabalho com 
bolsos rebitados para os pioneiros ocidentais – 
os primeiros e os originais blue jeans, inicialmente 
denominados simplesmente XX. O nome pelo qual 
ficaram conhecidos até aos dias de hoje surgiria 
apenas em 1890, quando os jeans XX receberam 
o número de lote 501®.  

Invented in 1873, Levi’s® jeans have become the 
world’s best known and most imitated piece of 
clothing, earning a place in the imagination of 
millions of people through generations.
Born in Bavaria in 1829, a very young Levi Strauss 
set off for the United States of America with 
his family. In 1853 he opened the Levi Strauss 
& Co. fabric store in San Francisco. But it would 
be just twenty years later that the decisive 
moment in his life would occur, in 1873, when he 
joined forces with tailor Jacob Davis to patent 
work pants with riveted pockets for the Western 
pioneers – the first and original blue jeans, initially 
referred to as simply XX. The name by which they 
have been known until the present day would 
only come into being in 1890, when the XX jeans 
were given lot number 501®.
The famous jeans were thus born, representing a 
brand always ahead of its time and at the centre 
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of countless revolutionary moments. Having, in 
1918, launched the Freedom-Alls, a set of tunic/
trousers that ensured freedom of movement to 
women and freed them of the limiting clothing 
of the period, and having presented, in 1934, the 
Lady Levi’s® (the first jeans made for women), 
in 2010 Levi’s® revolutionised women’s clothing 
with the Levi’s® Curve ID, designed to adapt to 
each specific body type.
Constantly evolving, the iconic brand is always on 
the lookout for new challenges, while continually 
revealing increasingly innovative proposals. 
Having launched the first cycling trousers back in 
1895, in 2011 Levi’s® developed the Commuter 
range, specially designed for urban cyclists, who 
do their daily commute by bike. That same year, 
the environment became an even more pressing 
concern and the brand launched Waterless, a 
collection that reduces water consumption used 
in the finish of each pair of jeans, traditionally 
estimated to be an average of 42 litres, by 
up to 96%.

Assim nasceram os famosos jeans, 
representantes de uma marca sempre à frente 
do seu tempo e protagonista de incontáveis 
momentos revolucionários. Depois de, em 1918, 
lançar o Freedom-Alls, um conjunto de túnica/
calças que deu liberdade de movimentos às 
mulheres e as libertou do vestuário limitativo da 
época e de apresentar, em 1934, os Lady Levi’s® 
(os primeiros jeans de senhora), em 2010 a Levi’s® 
voltou a revolucionar o vestuário feminino com as 
Levi’s® Curve ID, pensados para se adaptarem a 
cada tipo de corpo específico. 
Em constante evolução, a icónica marca foi 
encontrando novos desafios e apresentando 
constantemente propostas cada vez mais 
inovadoras. Tendo lançado em 1895 as 
primeiras calças para ciclismo, em 2011 a 
Levi’s® desenvolveu a linha Commuter, pensada 
especialmente para ciclistas urbanos que 
fazem as suas deslocações diárias de bicicleta. 
No mesmo ano, o ambiente tornou-se uma 
preocupação ainda mais premente e a marca 

1933 1937 1944 1947
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Voted by Time Magazine as the Fashion Item of 
the 20th Century, Levi’s® 501® jeans have become 
the ultimate expression of personal style, 
subtly evolving over the years to provide each 
generation with the jeans they need.
Symbolising the classic casual American style for 
140 years, Levi’s® is increasingly synonymous 
with the avant-garde and innovation. Currently 
present in more than 110 countries, besides 
Levi’s®, Levi Strauss & Co. sells Dockers®, 
Signature by Levi Strauss & Co.™ and Denizen®, 
and is one of the largest textile companies in 
the world and the constant reflection of the 
entrepreneurial instinct of its founder.

1954 1955 1966 1978
...

lançou a Waterless, uma coleção que reduz até 
96% o consumo de água utilizado no acabamento 
de cada par de jeans, que se estima ser 
tradicionalmente uma média de 42 litros. 
Eleitos pela Time Magazine como o Artigo de 
Moda do Século XX, os jeans Levi’s® 501® 
transformaram-se na expressão máxima de 
estilo pessoal, evoluindo subtilmente ao longo 
dos anos para fornecer a cada geração os jeans 
de que necessitam. 
Simbolizando há 140 anos o clássico estilo 
descontraído americano, a Levi’s® é cada vez mais 
sinónimo de espírito vanguardista e inovador. 
Atualmente presente em mais de 110 países, a 
Levi Strauss & Co. comercializa, além da Levi’s®, as 
marcas Dockers®, Signature by Levi Strauss & Co. 
TM e Denizen®, sendo uma das maiores empresas 
têxteis do mundo e reflexo constante do instinto 
empreendedor do seu fundador. 
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das stue 
Do Passado ao Presente ˙ From Past to Present 
˙estela ataíde Texto Text ˙das stue  Fotografia Photography

Alojado num edifício construído no final dos anos 1930 
para receber em Berlim a embaixada real da Dinamarca, 
o hotel Das Stue vê esta herança única refletida no seu 
nome (que em dinamarquês significa «sala de estar») e 
linhas arquitetónicas.
Repleto de um inspirador contraste entre ambiente 
histórico e design contemporâneo, o Das Stue conta com 
80 quartos e suítes pensados pela LVG Arquitectura, que 
incorporou elementos personalizados em cada um. Nas 
áreas comuns, da autoria designer de interiores Patricia 
Urquíola, reinam harmoniosas combinações de cores e 
materiais e obras de arte invulgares que recordam os 
hóspedes da proximidade com o Jardim Zoológico de Berlim, 
como a impressionante cabeça de crocodilo, da autoria de 
Quentin Garel, que os acolhe na receção. 

Housed in a building constructed in the late 1930s in Berlin 
to accommodate the Royal Danish Embassy, the Das Stue 
hotel sees this unique legacy reflected in its name (which in 
Danish means «living room») and in its architectural lines.
Rich in an inspiring contrast between historic ambience 
and contemporary design, Das Stue features 80 rooms 
and suites designed by LVG Arquitectura, which has 
incorporated custom elements in each one. In the 
communal areas, with interior design from Patricia Urquíola, 
harmonious combinations of colours and materials prevail, 
joined by unusual works of art that remind guests of the 
hotel’s proximity to Berlin Zoo, such as the impressive 
crocodile head, by Quentin Garel, welcoming them in 
the reception.
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tântalo Hotel
Rodeado de História ˙ Surrounded by History
˙estela ataíde Texto Text ˙stuart hooper Fotografia Photography

Located in Casco Viejo, the historic district 
of Panama City, the Tântalo Hotel stands in 
the heart of one of Panama’s most popular 
destinations. A faithful reflection of the history 
of the country, in which Spanish, French and 
American influences intertwine, Casco Viejo has 
been a World Heritage Site since 1997.
Offering guests the choice of 12 personalised 
rooms decorated by several artists, the hotel 
features a boho-chic style, visible throughout the 
entire décor, and reflects the unique environment 
that surrounds it.

Localizado em Casco Viejo, distrito histórico 
da Cidade do Panamá, o Tântalo Hotel está no 
coração de um dos destinos mais populares do 
Panamá. Espelho fiel da história do país, onde se 
entrelaçam influências espanholas, francesas e 
americanas, Casco Viejo é desde 1997 Património 
da Humanidade. 
Colocando à disposição dos hóspedes 12 quartos 
personalizados decorados por vários artistas, 
o hotel é dono de um estilo boho-chic que 
atravessa toda a decoração e reflete o ambiente 
ímpar que o rodeia.

Apostado em fomentar o convívio entre os seus 
hóspedes, o Tântalo Hotel contagia-os com a 
atmosfera fervilhante deste local histórico. No 
restaurante do hotel, o chef Pierre de Janon 
apresenta combinações únicas da essência das 
tapas espanholas com ingredientes locais e, 
nas mesas compridas, muito mais que saborear 
refeições, é tempo de compartilhar e socializar, 
colocando o convívio em espera apenas para 
conhecer o Tântalo Roofbar, o único bar 
exterior em Casco Viejo.

Keen to encourage interaction between guests, 
the Tântalo Hotel infects them with the buzzing 
atmosphere of this historic location. In the hotel 
restaurant, chef Pierre de Janon presents unique 
combinations of the essence of Spanish tapas 
with local ingredients and, at the long tables, 
much more than enjoying meals, it’s time to share 
and socialise, putting socialising on hold only to 
visit the Tântalo Roofbar, the only outdoor bar 
in Casco Viejo.
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Hotel
toBaCo
Passado Industrial ˙ Industrial Past
˙estela ataíde Texto Text ˙1, 2 sotiriouphotography.com; 3 michał mazurowicz Fotografia Photography

No centro de Lodz, Polónia, um edifício histórico do início 
do século XIX foi renovado e transformado num hotel onde 
passado e presente surgem engenhosamente conjugados. 
Vanguardistas e arrojados, os interiores do Hotel Tobaco, 
que conta com 115 quartos e cinco salas de conferência, 
são uma mescla eclética de design das décadas de 1950 a 
1970 com corredores futuristas e elementos industriais da 
estrutura original. Lado a lado, peças de pop art convivem 
com cartazes e anúncios dos tempos em que o edifício 
funcionava como fábrica de tabaco, atividade que deu 
origem ao nome atribuído ao hotel.

In the centre of Lodz, Poland, a historic building from the 
early 19th century has been renovated and transformed into 
a hotel where past and present are ingeniously combined.
Avant-garde and bold, the interiors of the Hotel Tobaco, 
which features 115 rooms and five conference rooms, are 
an eclectic mix of design from the 1950s to the 1970s, 
with futuristic corridors and industrial elements from 
the original structure. Side by side, pieces of pop art rub 
shoulders with posters and advertisements from the period 
in which the building operated as a tobacco factory, a role 
that gave rise to the name given to the hotel.
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Located in Paris’ 9th arrondissement, the Hôtel Joséphine 
Paris is surrounded by some of the city of light’s most 
enchanting landmarks, such as the Palais Garnier opera 
house, the Moulin Rouge and Montmartre.
Taking her inspiration from the charming contemporary 
French style, interior designer Julie Gauthron has created an 
environment of colourful elegance, with early 20th century 
touches. As a result, both the communal areas and each of 
the 41 rooms stem from a series of textures and shapes. 
Decorated with black and white photographs of cabaret 
artists, the cosy rooms harmoniously combine belle époque 
beds with ultra-modern blocks of colour, giving rise to a 
look totally true to the essence of the French city.

Situado no 9º arrondissement de Paris, o Hôtel Joséphine 
Paris está rodeado por algumas das mais encantadoras 
atracões da cidade luz, como a Ópera Garnier, o Moulin 
Rouge e Montmartre. 
Inspirando-se no charmoso estilo contemporâneo francês, 
a designer de interiores Julie Gauthron criou um ambiente 
de elegância colorida, com toques do início do século 
XX. Como resultado, tanto as áreas comuns como cada 
um dos 41 quartos derivam de um jogo de texturas e 
formas. Decorados com fotografias a preto e branco de 
artistas de cabaret, os acolhedores quatros conjugam 
harmoniosamente camas belle époque com blocos de cor 
ultra-modernos, originando um quadro totalmente fiel 
à essência da cidade francesa. 

Hôtel JosePHine Paris 
Cabaret Contemporâneo ˙ Contemporary Cabaret
˙estela ataíde Texto Text ˙hôtel Josephine Paris  Fotografia Photography
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Hotel nox
Dupla Finalidade ˙ Dual Purpose
˙estela ataíde Texto Text ˙dan Briški Fotografia Photography
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À intenção da empresa Hit Preless de construir 
um showroom de mobiliário, Niki Motoh, do Nimo 
Studio, respondeu com uma proposta arrojada: 
desenvolver um espaço único que aliasse a área 
de exposição aos serviços típicos de um hotel.
Deste conceito inovador nasceu o Hotel Nox, 
um hotel boutique localizado em Liubliana, 
Eslovénia, onde os 24 quartos disponíveis são 
completamente distintos entre si. Combinando 
sobretudo três matérias-primas – madeira de 
carvalho, cimento e metal –, os diversos espaços 
do hotel apresentam uma grande diversidade 
de abordagens ao design de interiores, 
proporcionando uma experiência totalmente 
distinta da que se vive nos hotéis convencionais. 

Niki Motoh, from Nimo Studio, responded with a 
bold proposal to the intention of Hit Preless to 
build a furniture showroom: to develop a unique 
space that combines a showroom with the 
services you would expect of a hotel.
This innovative concept led to the creation of 
Hotel Nox, a boutique hotel located in Ljubljana, 
Slovenia, where the 24 rooms are all entirely 
different. Primarily combining three materials – 
oak, cement and metal – the various parts of the 
hotel feature a wide variety of approaches to 
interior design, providing an experience totally 
unlike anything offered in conventional hotels.
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Eleita, em 2013, pelo guia Lonely Planet como 
uma das dez cidades do mundo a visitar, Hobart 
combina património cultural com a beleza 
excecional do sul da Tasmânia. 
Instalada no sopé do majestoso Monte 
Wellington, nas margens do rio Derwent, a cidade 
alia charme colonial a uma aura cosmopolita, 
sendo dona de uma energia contagiante.

Voted, in 2013, by Lonely Planet as one of ten 
best cities in the world to visit, Hobart combines 
cultural heritage with the exceptional beauty of 
southern Tasmania.
Stood at the foot of majestic Mount Wellington, 
on the banks of the Derwent River, the city 
blends colonial charm with a cosmopolitan aura, 
while boasting an infectious energy.

HoBart
Joia da Tasmânia ˙ Jewel of Tasmania
˙estela ataíde Texto Text ˙tourism tasmania 1 Brian dullaghan; 2 don stephens; 3 scott sporleder, matador; 
4,6  garry moore; 5 nigel honey; 7 Kathryn leahy Fotografia Photography
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Famous for its understated luxury, in just 21 square 
kilometres Saint Barthélemy holds a wide variety of 
wonders and activities, attracting visitors from every 
continent. Also known as St. Barts, the small Caribbean 
island offers a unique blend of Caribbean relaxation 
and French elegance, immediately winning over all 
those who visit it.

Repleta de cafés, estúdios de arte e com 
mercados vibrantes espalhados pela cidade, 
durante todo o ano Hobart alberga diversas 
iniciativas culturais, prometendo surpreender 
os visitantes com os seus múltiplos encantos. 
Em torno da cidade, a uma curta viagem de 
automóvel, é possível conhecer muitos dos 
encantos da ilha australiana. A apenas dez 
minutos, encontra-se, por exemplo, o Museum 
of Old and New Art, o maior museu privado do 
país, e num passeio pela Southern Wine Route 
encantadoras vinhas e adegas aguardam para 
dar a provar os elegantes vinhos da Tasmânia. 
Incontornável é também a gastronomia local, 
onde o marisco ocupa um lugar cativo, seduzindo 
o palato e deixando na boca um gosto de saudade 
na hora da partida. 

Packed with cafés, art studios and bustling 
markets across the city, throughout the year 
Hobart hosts a series of cultural events, while 
promising to amaze visitors with its many charms.
Around the city, a short drive away, you can visit 
many of the wonders of the Australian island. 
Just ten minutes away, for example, you’ll find 
the Museum of Old and New Art, the country’s 
largest private museum, while vineyards and 
wineries await you on a tour along the Southern 
Wine Route, to give you a taste of Tasmania’s fine 
wines. The local cuisine is also a must, in which 
shellfish holds pride of place, alluring the palate 
and leaving a taste of longing in the mouth when 
it’s time to leave.

Famosa pelo seu luxo discreto, Saint Barthélemy concentra 
em apenas 21 km2 uma larga variedade de encantos e 
atividades, atraindo visitantes de todos os continentes. 
Também conhecida por St. Barts, a pequena ilha caribenha 
oferece uma mescla única entre descontração das Caraíbas 
e elegância francesa, conquistando imediatamente todos 
aqueles que a visitam. 

saint BartHélemy
Encanto Caribenho ˙ Caribbean Wonder
˙estela ataíde Texto Text ˙1,2,4 laurent Benoît; 3 harry Brejat Fotografia Photography
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Multicultural e multilingue, Bruxelas é uma das capitais 
mais cosmopolitas do mundo, sendo considerada o centro 
do Velho Continente por albergar a União Europeia 
e a NATO. 
Apesar da sua dimensão europeia, Bruxelas merece porém 
que a sua descoberta seja feita com tempo, para que se 
aprecie verdadeiramente as suas diversas facetas. Famosa 
pela deslumbrante Grand Place, património mundial da 

Multicultural and multilingual, Brussels is one of the world’s 
most cosmopolitan capitals, while considered the centre of 
the Old Continent as it is home to the the European Union 
and NATO .
Despite its European dimension, Brussels is worthy 
however of being explored at your leisure, so that its 
many facets can be truly appreciated. Famous for the 
stunning Grand Place, UNESCO world heritage site, for its 

UNESCO, pela estátua do pequeno Manneken-Pis e pelo 
Atomium, Bruxelas reserva múltiplas surpresas em cada 
uma das suas ruas. Na terra natal de Hergé, criador do 
célebre Tintin, não deixe de descobrir a paixão nacional 
pela banda desenhada e permita-se deambular pelas 
artérias da cidade, onde diferentes atmosferas se revelam 
e onde é fácil deixar-se conduzir pelos aromas convidativos 
dos gaufres e dos famosos chocolates belgas. 

small Manneken-Pis statue and for the Atomium, Brussels 
holds a host of surprises down each of its streets. In the 
hometown of Hergé, creator of the famous Tintin, be 
sure to discover the nation’s passion for comics and take 
time to wander around the city streets, where an array 
of atmospheres are revealed and where it is easy to be 
carried away by the inviting smells of gaufres and the 
famous Belgian chocolates.

Bruxelas 
Capital da Europa
Europe’s Capital
˙estela ataíde Texto Text ˙www.visitbrussels.be 
1 mario; 2 Jon martin; 3 eric danhier; 
4 olivier van de Kerchove; 5 oPt Fotografia Photography
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Na costa oeste da Suécia, uma acolhedora 
cidade portuária fervilha constantemente de 
novidades, atraindo visitantes pelo seu caráter 
simultaneamente agitado e sereno.
Embora rica em opções de comércio e 
entretenimento, Gotemburgo mantém a 
atmosfera e o charme de uma cidade pequena, 
conjugando de forma excecional a oferta cultural 
de uma metrópole com a delicadeza de uma vila. 
Aqui, tudo se encontra a uma curta distância que 
pode ser percorrida a pé, enquanto se descobre 
pequenos tesouros entre galerias e boutiques. 

On the west coast of Sweden, a welcoming 
harbour city constantly buzzes with innovation, 
attracting visitors for its restless yet serene 
character.
Although rich in shopping and entertainment 
possibilities, Gothenburg retains the atmosphere 
and charisma of a small town, exceptionally 
combining the cultural offerings of a city with 
the charm of a village. Here, everything is within 
walking distance, while you can discover little 
treasures among galleries and boutiques.

gotemBurgo
Charme Nórdico ˙ Nordic Charm
˙estela ataíde Texto Text ˙1,2 göran assner; 3 werner nystrand/folio/imagebank.sweden.se Fotografia Photography
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Centro aglutinador de lojas de design e decoração, é 
também em gotemburgo que se encontra a atracão 
turística mais popular da suécia, o parque de diversões de 
liseberg, e outros espaços imperdíveis como o Maritiman 
(Museu de barcos), a maior mostra flutuante de navios do 
mundo, o röhsska Museet (Museu sueco de Moda, design 
e artes decorativas) e o Museu de arte de gotemburgo, o 
principal museu de arte nórdica do mundo.

a hotspot for design and décor shops, gothenburg is also 
home to sweden’s most popular tourist attraction, liseberg 
amusement park, as well as to other must-see venues 
such as the Maritiman (boat Museum), the largest floating 
exhibition of ships in the world, the röhsska Museet 
(swedish Museum of Fashion, design and decorative arts) 
and gothenburg art Museum, the world’s leading nordic 
art museum.

a transpiração é um processo normal de limpeza e de 
arrefecimento corporal. geralmente está dependente da 
temperatura interna (como nos casos de febre), da temperatura 
externa (ambiente), mas também de estimulação nervosa, como 
é o caso de pessoas que transpiram devido a stress ou emoções.
a transpiração é água com sais minerais e alguma percentagem 
de toxinas, libertada através dos poros da pele e produzida por 
glândulas específicas: as glândulas sudoríparas. 
Um dos problemas do suor é o seu odor, por vezes intenso e 
desagradável. o excesso de transpiração é outra situação que 
inibe muitas pessoas e lhes retira qualidade de vida. este problema 
pode tornar-se grave e prejudicar inclusive a vida social. Chama-
-se hiperidrose, é a transpiração excessiva e pode afetar diversas 
partes do corpo, sendo as mais comuns as axilas, mãos e pés.
a hiperidrose é mais comum do que se possa pensar, atingindo 
muitas pessoas, algumas de tal forma que cria estados de 
embaraço e complexos. nos casos mais intensos pode mesmo 
ser considerada uma leve doença. a vergonha é um sentimento 
comum nas pessoas com hiperidrose.
este problema pode ser provocado por uma simples predisposição 
física, mas também por estados de stress, ansiedade, emoção, 
fadiga, medo, qualquer choque psicoafetivo, como um encontro 
social, por exemplo, ou até mesmo pelo próprio receio de começar 
a transpirar excessivamente.
até agora só era possível controlar o excesso de transpiração 
através de cirurgia ou de injeções de botox. Foram cinco anos de 
busca por uma tecnologia que permitisse controlar a hiperidrose 
sem intervenção cirúrgica e agora, finalmente, nasceu o Body 
Sec, o método não-invasivo que permite desativar as glândulas 
sudoríparas, terminando com o excesso de transpiração. isto 
é conseguido com uma sessão de 20 minutos, desativando 
grande parte dessas glândulas sem cortes, sem anestesia e sem 
tempo de recuperação. o método baseia-se em energia seletiva 
focalizada para uma desativação eficaz das glândulas sudoríparas, 
quer as mais superficiais, quer as mais profundas, através de 
radiofrequência específica.

perspiration is a normal process for cleansing and cooling the body. 
in general it is dependent on the body’s temperature (as in the case 
of fever), on the external temperature (environment), but also on 
nervous stimulation, as is the case with people perspiring because 
of stress or emotions.
perspiration is water with mineral salts and a certain percentage 
of toxins, released through the skin’s pores and produced by 
specific glands: the sudoriparous glands. one of the problems 
of sweat is its odour, which is often intense and unpleasant. 
excess perspiration is another situation that inhibits many people, 
reducing their quality of life. this problem can become serious and 
even damage social life. its name is hyperhidrosis or excessive 
perspiration and it can affect various parts of the body, with the 
underarms, hands and feet the most common.
Hyperhidrosis is more common than you would think, 
affecting many people, some to such an extent that it causes 
embarrassment and complexes. in the most intense cases it can 
even be considered a light illness. shame is a common feeling in 
people suffering from hyperhidrosis.
this problem can be caused by a simple physical predisposition, but 
also by states of stress, anxiety, emotion, fatigue, fear, any mental 
shock, such as a social encounter, for example, or also even the fear 
itself of starting to sweat excessively.
Until now it has only been possible to control excess perspiration 
through surgery or botox injections. it took five years of looking 
for a technology that allows hyperhidrosis to be controlled without 
surgical intervention and now, finally, Body Sec has arrived, 
the non-invasive method that allows the sweat glands to be 
deactivated, and excessive transpiration to become a thing of the 
past. this is achieved with one 20-minute session, deactivating 
a large number of these glands without incision, without 
anaesthetics and with no recovery time. the method is based on 
focalised, selective energy for an effective deactivation of the 
sudoriparous glands, whether those near the surface or deeper 
ones, through a specific radio frequency.     

Quando a Transpiração nos Incomoda
When perspiring is a pain

www.clinicadotempo.com
Call Center internacional : +351 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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More than treating guests to the best of Spanish 
cuisine, this restaurant in Hong Kong wraps them 
in the universe of fictional eccentric traveller Sal 
Curioso. taking inspiration from the imagined 
travels of this character, the Stefano tordiglione 
Design studio has split the restaurant into 
different areas, creating unique environments. 
the lounge, for example, brings to mind 1970s 
nightclubs, with the tiles on the bar counter 
recalling the work of gaudí and the columns of 
the dining room decorated with patterns inspired 
by the islamic architecture of the alhambra, in 
granada, Spain.
Similar to the inspiring mind of Sal Curioso, 
every space of this restaurant is full of surprises, 
transforming meals into exciting journeys 
of discovery.

Mais do que brindar os clientes com o melhor da 
culinária espanhola, este restaurante em Hong 
Kong envolve-os no universo do excêntrico 
viajante imaginário Sal Curioso. inspirando-se 
nas viagens imaginadas desta personagem, o 
gabinete Stefano tordiglione Design dividiu o 
restaurante em áreas distintas, criando ambientes 
únicos. O lounge, por exemplo, remete para os 
clubes dos anos 1970, os azulejos colocados 
no balcão do bar lembram o trabalho de gaudí e 
as colunas da sala de jantar são decoradas com 
padrões inspirados pela arquitetura islâmica de 
alhambra, Espanha. 
À semelhança da mente inspiradora de Sal 
Curioso, cada espaço deste restaurante está 
cheio de surpresas que transformam as refeições 
em emocionantes viagens de descoberta. 
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Sal CurioSo
Extraordinária Viagem ˙ Extraordinary Journey
˙Estela Ataíde texto text ˙Edmon Leong, Stefano Tordiglione Design Ltd fotografia Photography
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Baseando-se na especialidade culinária deste 
restaurante em Ho Chi Minh City, Vietname, Joe 
Chikamori projetou um espaço fresco e inovador. 
De forma mais ou menos óbvia, diversos detalhes 
do Ramen Bar Suzuki remetem para a tonkotsu 
ramen – sopa de noodles e carne de porco: na 
escada, o corrimão é ondulante como fios de 
noodles, os cadeirões em verga lembram as 
taças onde é servida a sopa e, numa das paredes 
do restaurante, esta surge representada num 
enorme mosaico. 
Conferindo flexibilidade aos ambientes, o 
designer do gabinete 07Beach recorreu a sofás 
de formas fluidas, que podem ser combinados em 
diferentes layouts, adaptando a disposição ao 
número de pessoas em cada grupo de clientes. 

Using the culinary speciality of this restaurant 
in Ho Chi Minh City, Vietnam, as a base, Joe 
Chikamori has designed a fresh and innovative 
space. Evident to varying degrees, many details 
of the Ramen Bar Suzuki call to mind tonkotsu 
ramen – noodle and pork soup: on the stairs, the 
handrail undulates like strands of noodles, the 
wicker chairs recall the bowls in which the soup is 
served and, on one of the restaurant’s walls, the 
soup is represented in a huge mosaic.
Adding flexibility to the environments, the 
designer from the 07Beach studio has used fluid 
formed sofas, which can be combined in different 
layouts, adapting the configuration to the 
number of people in each party of guests.

ramen Bar suzuki
Inspiração Gastronómica ˙ Gastronomic Inspiration
˙estela ataíde Texto Text ˙hiroyuki oki – decon Photo studio Fotografia Photography
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Alimentos honestos e nutritivos, preparados 
com imaginação em saladas e snacks, são a 
base da cadeia suíça de restaurantes Not Guilty. 
Inaugurado recentemente na baixa de Zurique, o 
terceiro espaço do grupo, desenhado pelo Ippolito 
Fleitz Group, espelha sem mácula a profunda 
ligação destes restaurantes com a natureza.

Honest and nutritious food, prepared with 
imagination in salads and snacks, provides the 
base for the Swiss restaurant chain Not Guilty. 
Recently opened in Zurich’s city centre, the 
group’s third venue, designed by the Ippolito 
Fleitz Group, immaculately reflects the close 
relationship of these restaurants with nature.

Recebendo os clientes com uma combinação 
de branco e tons pastel, a sala colorida reflete o 
padrão de alimentação natural da cadeia suíça. 
Elementos lúdicos e inesperados, como as árvores 
brancas, demonstram a atenção dada a cada 
aspeto dos restaurantes Not Guilty, da decoração 
dos espaços à seleção e confeção dos alimentos. 

Welcoming customers with a combination of 
white and pastel shades, the colourful dining 
room reflects the standard of natural food 
of the Swiss chain. Playful and unexpected 
elements, such as the white trees, reveal the 
attention given to every aspect of the Not Guilty 
restaurants, from the décor of the spaces to the 
selection of preparation of their food.

not guilty
Comer Sem Culpa ˙ Guilt-Free Eating
˙estela ataíde Texto Text ˙1 Zooey Braun; 2, 3 fotostudio Paolo emmanuele Fotografia Photography
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Encontrando inspiração no lendário samurai Miyamoto 
Musashi, pioneiro na técnica de espada dupla, os 
criativos do Vie Studio renovaram com mestria  
este restaurante japonês localizado na Chinatown  
de Sidney.
Através de uma abordagem contemporânea, 
homenagens à bravura de Musashi e à arte e cultura 
japonesas ganham forma em todo o restaurante, 
onde predominam detalhes em madeira e amarelo. 
Refletindo a idiossincrasia da Chinatown, o Musashi 
Izakaya recebe os convidados numa refrescante 
combinação de referências à Terra do Sol Nascente. 

Finding inspiration in the legendary samurai 
swordsman Miyamoto Musashi, pioneer of the double 
sword technique, the creative minds at Vie Studio 
have masterfully renovated this Japanese restaurant 
located in Sydney’s Chinatown.
Taking a contemporary approach, tributes to the 
bravery of Musashi and to Japanese art and culture are 
revealed throughout the restaurant, where details in 
wood and yellow prevail. Reflecting the idiosyncrasy 
of Chinatown, the Musashi Izakaya welcomes guests 
in a refreshing combination of references to the Land 
of the Rising Sun.

musasHi izakaya 
Alma Samurai  ˙ Samurai Soul
˙estela ataíde Texto Text ˙andrew worssam Fotografia Photography
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Located in Leça da Palmeira, the Hudi Surf Bar 
results from the dream of two brothers, who 
wanted to extend their passion for the sea 
and for surfing into a social setting.
The result is a welcoming and cosy bar, where 
honey-coloured wood is combined with the 
dark stone structure to create a compelling 
environment, in which the final touches are 
provided by vintage pieces allusive to surfing 
and the sea.

Localizado em Leça da Palmeira, o Hudi Surf Bar 
nasce do sonho de dois irmãos que desejavam 
prolongar a sua paixão pelo mar e pelo surf para 
um espaço de convívio.
O resultado é um bar acolhedor e intimista, onde 
a madeira cor de mel se alia à estrutura em pedra 
escura para criar um ambiente envolvente onde 
os toques finais são dados por peças vintage 
relacionadas com o surf e o mar. 

Hudi surf Bar
O Mar em Terra ˙ The Sea on Land 
˙estela ataíde Texto Text ˙hudi surf Bar Fotografia Photography
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Rodeado pela impressionante moldura de picos 
agrestes que circundam Adelboden, o The 
Cambrian, membro dos Design Hotels e o único 
hotel Mr & Mrs Smith na Suíça, reúne conforto e 
contemporaneidade no seio de uma envolvência 
natural verdadeiramente inspiradora.
Seja quando a paisagem se vê dominada pela 
alvura da neve ou pelos tons verdejantes da 
primavera, o cartão de visita deste refúgio é a 
sua piscina exterior aquecida debruçada sobre 
as montanhas, parte integrante dos 750 m2 do 
Cambrian Spa, considerada uma das mais incríveis 
do mundo. Quer a estadia tenha um propósito 
mais relaxante ou mais aventureiro, o interior 
do The Cambrian reserva uma reconfortante 
atmosfera, que resulta de uma completa 
renovação realizada em 2007 e que teve o 
cuidado de preservar diversos aspetos do 
edifício original erguido no século XX.

Impressively framed by the wild peaks 
surrounding Adelboden, The Cambrian, a 
Design Hotels member and the only Mr & Mrs 
Smith hotel in Switzerland, combines comfort 
and contemporary style in the heart of truly 
inspiring natural surroundings.
Whether when the landscape is dominated 
by the whiteness of snow or by the verdant 
hues of spring, the calling card of this refuge 
is its outdoor heated pool perched above the 
mountains, part of the 750 sqm Cambrian Spa, 
considered one of the most incredible in the 
world. Whether the purpose of your stay is more 
relaxing or more adventurous, the interior of The 
Cambrian is home to a soothing atmosphere, 
which results from a comprehensive renovation in 
2007, which featured the careful preservation of 
many aspects of the original building built in the 
20th century.

tHe CamBrian
Reflexão Contemplativa
Contemplative Reflection
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙the cambrian Fotografia Photography
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Há lugares que despertam algo de único e misterioso. 
O manto rochoso no qual assenta o Fogo Island Inn, na 
costa oriental do Canadá, é um deles; sobretudo quando 
emerso na enigmática névoa dos dias pardacentos. Porém, 
quando a densidade das nuvens se dissipa e deixa o Sol 
radiante trespassar as vidraças do hotel, a luz abrilhanta a 
elegância e o minimalismo dos seus espaços, bem como a 
cor dos detalhes que o tornam original. Seja o calor de uma 
salamandra crepitante ou de uma banheira fumegante a 
céu aberto, seja o toque artístico do projeto ou a imensidão 
de água atlântica aos pés do inusitado edifício em forma 
de «X», é certo que há algo neste cenário inóspito que 
apazigua e revigora a alma.

There are places that stir something unique and mysterious 
in you. The rocky mantle on which the Fogo Island Inn 
stands, on the east coast of Canada, is one such place; 
especially when shrouded in the enigmatic fog of grey 
days. However, when the density of the cloud dissipates 
and allows the radiant sun to pierce the windows of the 
hotel, the light brightens the elegance and minimalism of 
its spaces, as well as the colour of the details that make it 
unique. Whether the heat of a crackling wood burner or a 
steaming bath in the open air, whether the artistic touch of 
the project or the immensity of Atlantic water at the foot 
of the unusual x-shaped building, it’s clear to see that there 
is something in this inhospitable scenario that appeases 
and invigorates the soul.

fogo island inn
Volumetria Enigmática ˙ Enigmatic Space
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙1,3,4,6,7 alex fradkin ; 2,5 iwan Baan Fotografia Photography



128  ˙  R E F ú GI O ˙  h o u s et rend s h o u s et rend s  ˙  R E F ú GI O ˙  129  

monaCi delle terre nere
Charme Siciliano ˙ Sicilian Charm 
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙alfio garozzo Fotografia Photography

Uma fachada datada de 1800 pode albergar um recheio 
contemporâneo. Há casos em que o casamento pode 
não funcionar, havendo outros em que a fusão se dá 
na perfeição. Eis o que acontece no boutique hotel 
Monaci delle Terre Nere, um dos três hotéis da Sicília 
com certificação Eco-Bio, que tem no seu compromisso 
ecológico e na originalidade da sua decoração dois dos 
seus pontos fortes.
Sendo os quartos virados para o Monte Etna – atualmente 
o maior vulcão ativo da Europa e Património Mundial da 
UNESCO –, para o Mediterrâneo ou para as vinhas da 

A façade dating from 1800 can house a contemporary 
filling. There are cases in which the combination might not 
work, while there are others in which the blend works a 
treat. This is just what happens in the Monaci delle Terre 
Nere boutique hotel, one of three hotels in Sicily with 
Eco-Bio certification, the strengths of which lie in its 
environmental commitment and the originality of its décor.
With its rooms facing Mount Etna – currently Europe’s 
largest active volcano and a UNESCO World Heritage Site 
–, the Mediterranean, or the 40-acre property’s vineyards, 
they all definitely differ, while featuring a common respect 

propriedade de 40 hectares, é certo que são 
todos diferentes, tendo em comum o respeito 
pelo espaço original (mesmo sendo ele um lagar, 
por exemplo) ou o recurso a materiais como a 
pedra vulcânica ou a madeira, cuja rudeza convive 
harmoniosamente com a modernidade e ousadia 
de certas peças.
Ressuscitada pelo proprietário que por ela se 
apaixonou em 2007, a Villa Monaci, outrora 
habitada por monges, foi recuperada atendendo 
aos princípios da bio-arquitetura, preservando 
simultaneamente a sua identidade histórica e a 
intimidade que a torna tão especial.

for the original space (even when this is former 
home to a wine press, for example) or the use 
of materials such as volcanic stone or wood, the 
roughness of which coexists in harmony with the 
modernity and boldness of certain pieces.
Brought back to life by the owner who fell in 
love with it in 2007, Villa Monaci, once inhabited 
by monks, has been renovated according to the 
principles of bio-architecture, while preserving 
its historic identity and the cosy feel that makes 
it so special.
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kenoa
Natureza em Estado Puro ˙ Nature at its Purest
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙www.kenoaresort.com by rogério maranhão Fotografia Photography

É na Barra de São Miguel, a 35 quilómetros a Sul 
de Maceió, onde o verde de uma preciosa reserva 
natural de floresta virgem e o azul turquesa do 
Atlântico confluem, que se ergue o Kenoa, um 
design hotel ecochic que encontra na Natureza o 
mote da sua inspiração.
Debruçado sobre a praia e uma imensidão de mar 
azul, o Kenoa tem como propósito incorporar-se com 
o meio natural envolvente, recorrendo para o efeito 
aos tons ocre, a fachadas de reboco rústico africano, 
a um bosque seco de troncos de eucalipto, a muros 
de pedra talhados à mão, a telhados revestidos de 
palha e a vários outros elementos 
que lembram a terra.

In Barra de São Miguel, 35 kilometres south of 
Maceió, where the green of a precious nature 
reserve of virgin forest and the turquoise blue of 
the Atlantic meet, we find the Kenoa, an ecochic  
design hotel that finds the motto of its inspiration 
in nature.
Perched above the beach and a vast expanse of 
blue sea, the aim of the Kenoa is to blend into the 
surrounding natural environment, using for this 
purpose, shades of ochre, façades in rustic African 
plastering, a dry grove of eucalyptus trunks, hand 
carved stone walls, thatched roofs and various 
other elements that bring the earth to mind.
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As 23 acomodações do resort, todas com uma magnífica 
vista para o mar, subdividem-se em várias tipologias, tendo 
as mais luxuosas uma piscina infinita aquecida privada e 
acesso direto à praia. Já para utilização comum são duas 
piscinas infinitas gémeas com 38 metros de comprimento, 
duas hidros embutidas em espelhos de água e quatro 
lounges privados com camas king size.
Privacidade e quietude são as sensações que imperam 
neste refúgio do Nordeste brasileiro, em cujas imediações 
se estendem cinco quilómetros de praia deserta. O spa, o 
fitness centre e o Kaamo Lounge são também espaços que 
têm por missão proporcionar aos hóspedes momentos de 
relaxamento. Para exortar as papilas gustativas, o Kenoa 
propõe as iguarias do chef César Santos, tido como um dos 
melhores do Brasil, servidas no restaurante Kaamo. A bebida, 
essa, pode ser escolhida pessoalmente pelo hóspede no 
wine bar do resort, que reúne opções para todos os gostos 
na sua própria adega walk in.

The resort’s 23 accommodations, all with a magnificent sea 
view, are divided into several types, the most luxurious of 
which have a private, heated infinity pool and direct access 
to the beach. Twin 38-metre infinity pools, two Jacuzzis built 
into water features and four private lounges with king size 
beds, are provided for communal use.
Privacy and peacefulness are the feelings that prevail in this 
refuge in north-eastern Brazil, which enjoys five kilometres 
of deserted beach nearby. The spa, the fitness centre and 
the Kaamo Lounge are also spaces whose mission is to 
provide guests with moments of relaxation. To arouse the 
taste buds, the Kenoa proposes the delights of chef César 
Santos, considered one of the best in Brazil, served in the 
Kaamo restaurant. As for drinks, these can be personally 
chosen by the guest at the resort’s wine bar, which features 
options for all tastes in its very own walk-in cellar.
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Pensando nas diferentes necessidades do seu público, a 
cada estação a britânica Burberry apresenta três linhas 
femininas e masculinas. Com essências distintas, juntas 
as linhas Prorsum, London e Brit formam um guarda-roupa 
adequado a qualquer ambiente e circunstância. 
Conscientemente casual, a coleção Burberry Brit é 
composta por looks jovens e edgy, pensados para os 
momentos mais informais dos jovens cosmopolitas. 
Neste outono-inverno, esta linha jovem e despretensiosa 
inclui variações de peças clássicas, como o icónico 
trench coat Burberry, que foram repensadas para 
um mercado contemporâneo. 

With the different needs of its followers in mind, with each 
season Britain’s Burberry unveils three men’s and women’s 
ranges. Featuring differing essences, together the 
Prorsum, London and Brit ranges form a wardrobe suitable 
for any environment and circumstance.
Consciously casual, the Burberry Brit collection is made up 
of young and edgy looks, designed for the more informal 
moments of cosmopolitan young people. For autumn-
winter this young and unpretentious range includes 
variations of classic pieces, such as the iconic Burberry 
trench coat, which have been restyled for a 
contemporary market.

BurBerry
Elegância Britânica 
British Elegance
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A vibrante Nova Orleães foi o ponto de partida da coleção 
outono-inverno da Ugg Australia. Inspirando-se nas ruas e 
na alma desta cidade norte-americana, a marca desvendou 
uma coleção que funde a música soul com o espírito 
arrojado da Bourbon Street e as cores vibrantes que 
lembram os famosos desfiles de Carnaval de Nova Orleães.
Nesta estação, as propostas de calçado da Ugg Australia 
concentram em si a essência desta cidade, onde as bandas 
de jazz tocam noite dentro e rio o Mississípi dita o ritmo 
suave do quotidiano. 

Vibrant New Orleans was the starting point for the Ugg 
Australia autumn-winter collection. Taking inspiration from 
the streets and the soul of this American city, the brand 
has unveiled a collection that combines soul music with the 
bold spirit of Bourbon Street and the vibrant colours that 
bring to mind the famous Mardi Gras in New Orleans.
This season, the footwear proposals from Ugg Australia 
concentrate the essence of this city, where jazz bands play 
well into the night and the Mississippi River dictates the 
gentle rhythm of everyday life.

ugg
Alma Boémia 
Bohemian Soul
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Boss
Luxo Conceptual 
Conceptual Luxury

Nesta estação, alfaiataria moderna é o conceito 
chave para a coleção Boss de senhora, onde linhas 
inovadoras são articuladas com materiais luxuosos 
para alcançar uma nova dimensão de feminilidade. O 
resultado são looks clássicos recriados com detalhes 
inesperados, numa fusão do chique dos anos 1960 
com glamour high-fashion. 
A coleção masculina da Boss, por seu lado, destaca-
-se por uma paleta de cores mais arrojada que nunca, 
demonstrando que o vestuário de inverno pode ser 
versátil e sofisticado, abrindo novas oportunidades 
para o homem Boss se expressar. 

This season, modern tailoring is the key concept for 
the Boss women’s collection, in which innovative 
lines are joined by luxurious materials to achieve a 
new dimension in femininity. The result is classic 
looks restyled with unexpected details, in a fusion 
of 1960s chic and high-fashion glamour.
For its part, the men’s collection from Boss stands 
out for its bolder than ever palette of colours, 
proving that winter clothing can be versatile and 
sophisticated, while opening up new opportunities 
for the Boss man to express himself.

fred Perry
Dançar Através do Tempo
Dancing Through Time

Uma das estrelas Fred Perry para a estação outono-
-inverno é a coleção Twisted Wheel, inspirada no 
Northern Soul, um movimento de música e dança 
exclusivamente britânico que dominou as festas
do Reino Unido até ao final da década de 1960. 
Além de adotar o nome do Twisted Wheel, um 
famoso clube noturno de Manchester que se tornou 
símbolo deste movimento exuberante, a linha 
denuncia rapidamente a sua influência através da 
aplicação de emblemas que remetem para o Northern 
Soul nos polos, t-shirts, coletes de malha e carteiras.

One of the highlights from Fred Perry for the 
autumn-winter season is its Twisted Wheel 
collection, inspired by Northern Soul, a music and 
dance movement unique to the UK, which prevailed 
at British parties at the end of the 1960s.
Besides taking the name of the Twisted Wheel, a 
famous Manchester nightclub, which became the 
symbol of this exuberant movement, the range 
quickly reveals its influence through the use of 
emblems that refer to Northern Soul in its polo 
shirts, t-shirts, wool blend tank tops and bags.
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Explorando ao máximo o conceito Yuppi Hipster, 
a coleção outono-inverno da Cohibas aposta em 
peças bastante trabalhadas ao nível de lavagens, 
detalhes, motivos, brilhos e texturas. 
Pela lente de Joel Bessa, as propostas da coleção 
Just for hypsters tornam-se nas protagonistas da 
campanha Cohibas, fotografada nas ruas do Porto. 
Nesta estação, a marca portuguesa reinventa 
modelos clássicos, conferindo-lhes um caráter único. 

Exploring the concept of Yuppie Hipster to the full, 
the autumn-winter collection from Cohibas features 
pieces that are heavily worked in terms of washes, 
details, motifs, sheen and textures.
Through the lens of Joel Bessa, the proposals from 
the Just for hypsters collection become the stars 
of the Cohibas campaign, photographed in the 
streets of Oporto. This season, the Portuguese 
brand reinvents classic models, giving them a 
unique character.

CoHiBas
Só Para Hypsters  
Just For Hipsters
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Numa palete de tons que destaca o preto, o 
castanho, o vermelho-framboesa, o azul e  o bege, 
a coleção outono-inverno only2me varia entre 
as intemporais botas de cano alto e os práticos 
loafers e brogues, combinando com sabedoria 
conforto e elegância. 
Os modelos desta coleção são apresentados 
numa campanha repleta de personagens 
extraordinárias, mulheres cheias de atitude 
que remetem para o imaginário Café Racer, 
movimento britânico dos anos 1960, para a 
subcultura rocker e para os ton-up boys. 

In a colour palette that highlights black, brown, 
raspberry red, blue and beige, the only2me 
autumn-winter collection varies between 
timeless knee boots and practical loafers 
and brogues, skilfully combining comfort 
and elegance.
The models in this collection are presented in a 
campaign packed with extraordinary characters, 
women rich in attitude, harking back to the UK’s 
Café Racer movement of the 1960s, to the rocker 
subculture and to the ton-up boys.

only2me
De Volta a 1960
Back to 1960

Fotografada por Kevin Sinclair, a top model Kasia 
Struss é o rosto da campanha outono-inverno da 
Diesel Black Gold. 
Em seis imagens a preto e branco, Kasia Struss 
dá a conhecer diferentes looks, transmitindo a 
irreverência e força da Diesel Black Gold através 
de poses confiantes.
Da autoria do diretor criativo Andreas Melbostad, 
a linha Diesel Black Gold apresenta coleções 
masculinas e femininas contemporâneas, repletas 
de opções edgy rock chic para uma clientela 
internacional sofisticada. 

Photographed by Kevin Sinclair, top model Kasia 
Struss is the face of the autumn-winter campaign 
from Diesel Black Gold.
Kasia Struss introduces different looks in six 
black and white images, conveying the 
irreverence and strength of Diesel Black Gold 
through confident poses.
Designed by creative director Andreas 
Melbostad, the Diesel Black Gold range 
features men’s and women’s contemporary 
collections, rich in «edgy rock chic» options for 
a sophisticated international clientele.

diesel
Irreverência  
Irreverence
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Humberto Barbosa foi a Luanda inaugurar a primeira 
Clínica do Tempo, num processo de internacionalização 
que promete continuar. O sucesso de um conceito que une 
a saúde à beleza, passando pelo antienvelhecimento
e a longevidade.
Foi no passado dia 1 de dezembro que o famoso 
especialista português inaugurou a primeira unidade do 
seu conceito Clínica do Tempo em Luanda, na zona nobre 
de Talatona. Angola foi o primeiro país escolhido para a 
internacionalização da clínica de Humberto Barbosa.
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«a saúde, a beleza e a 
longevidade devem ser 
património universal» 
«Health, beauty and longevity 
should be universal heritage»

Humberto Barbosa was in Luanda to open the first Clínica 
do Tempo in a process of internationalisation set to 
continue. The success of a concept that combines health 
with beauty, and includes anti-aging and longevity.
The famous Portuguese specialist opened the first clinic 
of his Clínica do Tempo concept in Luanda on December 
01, in the exclusive Talatona neighbourhood. Angola was 
the first country chosen for the internationalisation of 
Humberto Barbosa’s clinic.

A pré-inauguração das instalações da Clínica do Tempo 
de Talatona foi feita pelo Ministro da Saúde angolano, 
José Van-Duném, com a presença do Ministro dos 
Transportes, Augusto Tomás, e de diversos membros 
do governo angolano. 
Após a inauguração oficial, teve lugar um cocktail de 
inauguração, que decorreu no Hotel de Convenções de 
Talatona, com a presença de inúmeras figuras de todos os 
quadrantes da vida social de Luanda, do mundo das Artes, 
da Cultura, da Política e da Sociedade, contando com 
cerca de 300 ilustres para assistir à palestra do fundador 
do conceito da Clínica do Tempo, Humberto Barbosa. 
Nesta dissertação, o especialista falou sobre Nutrição 
e Longevidade e apresentou em antestreia mundial as 
grandes inovações da Clínica do Tempo para 2014: o Body 
Sec, o Liposhaper REV e a Emulsão do Tempo.
«É uma pequena revolução que acontece na Clínica do 
tempo», explica Humberto Barbosa. «Um dos grandes 
problemas com que muita gente se debate, e uma questão 
que afeta fortemente a segurança e autoestima das 
pessoas, é o excesso de transpiração. O desconforto 
passa pelo aspeto e pelo odor e já há algum tempo 
andava a avaliar as tecnologias mundiais disponíveis 
para tratar este problema. Foi este interesse que levou à 

The preview opening of the Clínica do Tempo de Talatona 
facilities was made by Angolan Minister for Health José 
Van-Duném, in the presence of the Minister for Transport, 
Augusto Tomás, and of various members of the 
Angolan government.
Following the official opening, a cocktail party was held 
in the Hotel de Convenções de Talatona, with a host of 
names attending from all areas of Luanda’s social life, 
from the world of arts, culture, politics and society, in a 
total of some 300 important guests present to listen to 
the speech given by the founder of the Clínica do Tempo 
concept, Humberto Barbosa. In this address, the specialist 
spoke on nutrition and longevity and presented in a world 
first the latest great innovations from Clínica do Tempo 
for 2014: the Body Sec, the Liposhaper REV and the 
Emulsão do Tempo.
«It is a minor revolution taking place in the Clínica do 
Tempo,» Humberto Barbosa explains. «One of the great 
problems many people are talking about, and an issue that 
strongly affects the security and self esteem of people, is 
excess transpiration. Discomfort is caused by how it looks 
and its odour, and for some time I have been assessing 
the technologies available around the world for treating 
this problem. It was this interest that led to the creation 

* Humberto e Gabriela Barbosa com o Ministro da Saúde, José Van-Dúnem, e o Ministro dos Transportes, Augusto Tomás, com a mulher Delfina Cumandada
   Humberto and Gabriela Barbosa with the Minister for Health, José Van-Dúnem, and the Minister for Transport, Augusto Tomás, with his wife Delfina Cumandada
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criação do Body Sec, um tratamento exclusivo, inovador 
e revolucionário que termina com o problema do excesso 
de transpiração em diversas zonas do corpo, como axilas, 
mãos e pés. É um tratamento que reduz a ação das 
glândulas sudoríparas, eliminando permanente os efeitos 
negativos do suor como o odor e a transpiração 
em excesso».
O novo tratamento vai estar disponível simultaneamente 
em Portugal e em Angola, conjuntamente com a nova 
tecnologia do Liposhaper, desta vez o processo REV, a 
nova lipoaspiração não-invasiva.
«Existem algumas vantagens significativas nesta nova 
tecnologia, comparativamente com o Liposhaper MAX», 
indica o especialista em Longevidade. «O Liposhaper REV 
permite tratar maiores quantidades de gordura em menos 
de metade do tempo, sendo ainda mais confortável para o 
cliente, que não sente absolutamente nenhum incómodo 
durante todo o processo. Queremos estar sempre na 
vanguarda e ter sempre as mais recentes tecnologias, pois 
só assim é possível manter elevados padrões de qualidade e 
servir eficientemente os nossos clientes de todo o mundo».
Luanda também foi palco da apresentação do mais 
exclusivo produto da Clínica do Tempo, tão exclusivo que 
só pode ser adquirido através de inscrição prévia. Trata-se 
de um creme antienvelhecimento, que Humberto Barbosa 
arrisca considerar «provavelmente o melhor creme do 
mundo», nascido pela mão do Centro de Investigação 
Ortomolecular e Nutrigenética da Clínica do Tempo, 
concebido à base de ouro de 24K, a rara orquídea branca, 
geleia real e seda.

of Body Sec, an exclusive, innovative and revolutionary 
treatment that puts an end to the problem of excess 
perspiration in various parts of the body, such as the 
underarms, hands and feet. It is a treatment that reduces 
the action of the sweat glands, permanently removing 
the negative effects of sweating, such as the odour and 
excess transpiration.»
The new treatment will be available at the same time in 
Portugal and in Angola, together with the new technology 
of Liposhaper, this time with the REV process, the new 
non-invasive liposuction.
«There are some major advantages in this new 
technology, in comparison to the Liposhaper MAX,» the 
longevity specialist explains. «The Liposhaper REV allows 
the treatment of larger amounts of fat in less than half 
the time, making it even more comfortable for the client, 
who feels absolutely no discomfort during the entire 
process. We want to always be at the cutting edge and 
to always have the very latest technologies, because 
only then can we keep up the high quality standards and 
efficiently serve our clients from around the globe.»
Luanda was also used for the presentation of the Clínica 
do Tempo’s most exclusive product, so exclusive that 
it can only be purchased on prior application. We’re 
talking about an anti-ageing cream, which Humberto 
Barbosa dares to consider as «probably the best cream 
in the world», formulated in the Orthomolecular and 
Nutrigenetics Research Centre of the Clínica do Tempo, 
and featuring ingredients such as 24-carat gold, the rare 
white orchid, royal jelly and silk.

«It all began five years ago, when I was celebrating 25 
years of career, with the challenge made by journalist 
to create the best cream in the world. Five years later 
I believe that the challenge has been met and the goal 
achieved with the launch of the Emulsão do Tempo, a 
highly exclusive anti-ageing cream. It is a unique anti-
degenerative formula, which acts at the same time on the 
two surface layers of the skin, contributing both to intense 
cellular renovation and to the activation of collagen and 
elastin fibres,» Humberto Barbosa explains. «This cream 
took five years to develop; it is part of our Orthomolecular 
Cosmetics, but can only be made in exclusive casts, 
because its ingredients are genuinely expensive 
and restricted».
With the opening of this first overseas clinic, the 
Portuguese specialist confesses that during 2014 at 
least two further international clinics will open, but 
as yet declines from revealing their exact locations. 

«Tudo começou há cinco anos, na celebração dos meus 
25 anos de carreira, com o desafio que uma jornalista 
me lançou de criar o melhor creme do mundo. Cinco anos 
depois penso que o desafio foi cumprido e o objetivo 
alcançado com o lançamento da Emulsão do Tempo, 
um exclusivíssimo creme antienvelhecimento. É uma 
fórmula antidegenerativa inédita que atua em simultâneo 
nas duas camadas superficiais da pele, contribuindo 
conjuntamente para a renovação celular intensa e para 
a ativação das fibras de colagéneo e elastina», elucida 
Humberto Barbosa. «Este creme demorou cinco anos a 
desenvolver, faz parte da nossa Cosmética Ortomolecular, 
mas só pode ser fabricado em moldes exclusivos porque 
os seus ingredientes são francamente caros e restritos».
Com a abertura desta primeira unidade extrafronteiras 
o especialista português confessa que durante 2014 
devem ser abertas pelo menos mais duas unidades 
internacionais, mas por enquanto ainda não revela mais 
pormenores sobre as suas localizações.

* Alguns dos elementos da Clínica do Tempo, de Portugal e de Angola ˙ Some of the staff from the 
Clínica do Tempo, in Portugal and Angola

* Humberto Barbosa com dois nutricionistas da Clínica do Tempo de Talatona, William Figueira e 
Marlene Ruivo ˙ Humberto Barbosa with two nutritionists from the Clínica do Tempo de Talatona, 
William Figueira and Marlene Ruivo

* Inês Martins e˙and Mariana Tomás 

* Emília Silva, Juracia Arlete, Tatiana Barros e˙and Hortênsio Andrade

* O casal Barbosa com os atores Grace Mendes e Freddy Costa ˙ The Barbosas with actors Grace 
Mendes and Freddy Costa
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Depois de um percurso de sucesso como estilista, 
o português Nuno Baltazar adicionou uma linha de 
óculos de sol e de vista ao seu portefólio. Criada em 
parceria com o grupo Óticas OCR, a Nuno Baltazar 
Eyewear representa uma extensão do universo do 
designer e uma evolução natural do trabalho por 
si desenvolvido no segmento dos acessórios, que 
representam um complemento imprescindível das 
suas coleções de moda. 
Inicialmente distribuída em pontos de venda em 
Lisboa e Porto, a linha ótica de Nuno Baltazar 
aposta em acetatos de qualidade e na mais-valia 
do fabrico manual.

Following a successful career as a fashion designer, 
Portugal’s Nuno Baltazar has added a range of 
sunglasses and eyewear to his portfolio. Created 
in partnership with the Óticas OCR group, the 
Nuno Baltazar Eyewear collection represents an 
extension of the designer’s universe and a natural 
evolution of the work developed by him in the 
accessories segment, which represent an essential 
complement to his fashion collections.
Initially distributed in sales outlets in Lisbon and 
Oporto, the eyewear range from Nuno Baltazar 
features premium acetates and the quality that 
comes from being handmade.

Tendo o universo da dança como inspiração, 
a coleção outono-inverno Nina Ricci recorre à 
pureza e modéstia que caracterizam esta arte 
para criar silhuetas sofisticadas que evocam a 
graça sofisticada do bailarino clássico. 
Remetendo em cada detalhe para os vestuários 
usados em palco pelos artistas, os acessórios 
assentam num jogo de contrastes de materiais 
e enfeites delicados. Resolutamente gráfica, 
a paleta de cores dança entre composições de 
nude, preto, branco pétala, rosa suave e vermelho. 

Taking the universe of dance as inspiration, the 
Nini Ricci autumn-winter collection resorts to the 
purity and modesty that characterise this art to 
create sophisticated silhouettes that evoke the 
elegant grace of the classic ballerina.
Referring with every detail to clothing worn 
on stage by the artists, the accessories follow 
a whirl of contrasting materialsand delicate 
trimming. Resolutely graphic, the palette of 
colours dances between compositions in nude, 
black, petal white, soft pink and red.

nuno Baltazar 
eyeWear
Complementos Óticos
Optical Accessories

nina riCCi
A Magia da Dança 
The Magic of Dance
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Fundindo elementos clássicos com aspetos 
modernos, a coleção Xen outono-inverno gira em 
torno de delicados tons pastel que conferem às 
joias uma aparência mística e natural. 
Harmoniosas e graciosas, as peças desta coleção 
nascem de uma perfeita simbiose de matérias, 
como a pedra quartzo, que são combinadas 
com couro, aço ou plaqué ouro rosa ou amarelo. 
De linhas simples e um design minimalista e 
contemporâneo, as joias Xen apresentam-se 
como um acessório simultaneamente discreto 
e distinto.   

Combining classic elements with modern 
aspects, the Xen autumn-winter collection 
revolves around delicate pastel shades that give 
the jewellery a mystical and natural appearance.
Harmonious and graceful, the pieces of this 
collection originate from a perfect symbiosis 
of materials, such as quartz stone, which are 
combined with leather, steel or rose or yellow 
gold plating. With their simple and minimalist 
lines, and contemporary design, Xen jewellery 
pieces are presented as both discreet and 
distinctive accessories.

xen
Harmoniosa Elegância 
Harmonious Elegance

Tendo como musa uma mulher que irradia uma 
energia magnética, a nova fragrância Loewe 
remete para aquele je ne sais quoi intangível que 
converte mulheres em ícones inspiradores. 
Floral e amadeirado, com uma saída picante e 
fresca de pimenta rosa e bergamota, o aroma do 
perfume Aura desperta a curiosidade incitada 
pelo mistério. A envolver este aroma sedutor está 
um frasco pleno de luz e elegância que presta 
homenagem aos valores, artesanato e tradição
da Loewe. 

With its muse a woman who radiates a magnetic 
energy, the new Loewe fragrance refers to that 
intangible je ne sais quoi that converts women into 
inspiring icons.
Floral and woody, with a spicy and fresh end note 
of pink pepper and bergamot, the aroma of the 
perfume Aura arouses curiosity incited by mystery. 
This seductive aroma is held in a flacon filled with 
light and elegance, which pays tribute to the 
values, craftsmanship and tradition of Loewe.

loeWe
De Mulher a Musa 
From Woman to Muse

Reflexo perfeito da habilidade da Vacheron 
Constantin para orquestrar relógios 
sublimes, o Patrimony Traditionnelle Haute 
Joaillerie, modelo pequeno, é um autêntico 
espetáculo de luz. 
Com um diâmetro de 30 mm, mas 
também disponível em versões de 35 
e 40 mm, este modelo em ouro branco 
está minuciosamente decorado com uma 
impressionante variedade de diamantes, 
num total de aproximadamente 10,60 
quilates, que lhe conferem um fascinante 
efeito cintilante. 

The perfect reflection of Vacheron 
Constantin’s ability to orchestrate sublime 
watches, the Patrimony Traditionnelle 
Haute Joaillerie, small model, is a veritable 
spectacle of light.
With a diameter of 30 mm, but also 
available in 35 and 40 mm versions, this 
model, in white gold, is meticulously 
decorated with a impressive variety of 
diamonds, totalling approximately 10.60 
carats, which provide it with a fascinating 
glittering effect.

VaCHeron Constantin
Puro Luxo 
Pure Luxury
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Nascido da cooperação entre a IWC e a Mercedes AMG 
Petronas Formula One™ Team, da qual a primeira é, desde 
2013, Official Engineering Partner, o Ingenieur Automático 
Carbon Performance reflete a habilidade artesanal e 
engenharia de desempenho por que ambas as marcas 
são famosas mundialmente. 
O Ingenieur Automático Carbon Performance está 
disponível em duas versões, com elementos de desenho 
vermelhos ou amarelos, cada uma em edição limitada 
a cem exemplares. 

Originating from the joint venture between IWC and 
Mercedes AMG Petronas Formula One™ Team, of which 
the former, since 2013, is Official Engineering Partner, the 
Ingenieur Automatic Carbon Performance reflects the 
craftsmanship and engineering performance for which 
both brands are famous around the globe.
The Ingenieur Automatic Carbon Performance is available 
in two versions, with red or yellow design elements, each 
of which are in an edition limited to a hundred units.

Filha de mãe colombiana e pai alemão, Lydia Maurer cresceu 
rodeada por uma fusão de culturas e influências. Fascinada 
pela arte das décadas de 1960 e 1970, onde o metal é 
transformado em esculturas sublimes, a diretora criativa 
da Paco Rabanne tem neste material a estrela das suas 
coleções. Os acessórios outono-inverno não são exceção 
e carteiras e porta-moedas são apresentados em vários 
tons de metal. 

With a Colombian mother and a German father, Lydia Maurer 
grew up surrounded by a fusion of cultures and influences. 
Fascinated by art from the 1960s and 1970s, in which 
metal is transformed into sublime sculptures, the creative 
director at Paco Rabanne finds the star for her collections 
in this material. The autumn-winter accessories are no 
exception and wallets and purses come in various 
metal shades.

iWC
Alta Tecnologia 
High Tech

PaCo raBanne 
Brilho Metalizado
Metallic Sheen

Das canetas aos isqueiros, dos botões de punho às malas, 
os acessórios masculinos Alfred Dunhill são sinónimos 
incontornáveis de qualidade premium. Apostando em 
matérias-primas sofisticadas cuidadosamente trabalhadas, 
a cada estação a marca apresenta peças pensadas para 
homens cosmopolitas que valorizam acessórios onde o 
luxo é discreto e a elegância sobressai. 

From pens to lighters, cufflinks to bags, Alfred Dunhill 
men’s accessories are unmistakeably synonymous with 
premium quality. Focusing on sophisticated, carefully 
crafted materials, with each season the brand reveals items 
designed for cosmopolitan men, who value accessories 
where luxury is understated and elegance clear to see.

alfred dunHill
Detalhes Masculinos 
Masculine Details

Cores quentes e materiais acolhedores compõem a coleção 
outono-inverno de acessórios Bimba&Lola, que aposta em 
composições ricas e texturas sedutoras.
Com uma palete cromática que percorre tons quentes como 
o vermelho e castanho e os mais neutros bege e cinza, 
chapéus, luvas, écharpes e bijutaria unem-se para criar uma 
coleção rica em soluções que iluminam e aquecem os dias 
mais frios. 
 

Warm colours and comforting materials make up the 
Bimba&Lola autumn-winter accessory collection, which 
focuses on rich compositions and alluring textures.
With a colour palette featuring warm colours such as red 
and brown, and more neutral beige and grey, hats, gloves, 
scarves and jewellery are combined to create a collection 
rich in solutions that brighten and warm up cooler days.

BimBa&lola
Inverno Colorido 
Colourful Winter
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Combinando estilo e funcionalidade, a nova Nike+ FuelBand SE permite medir de forma 
revolucionária todos os movimentos corporais diários e respetiva intensidade, do 
exercício matinal à saída noturna com os amigos. 
Dando feedback em tempo real, a pulseira pode ser conectada ao smartphone para 
controlo dos movimentos e partilha de resultados nas redes sociais. Disponível 
em várias opções cromáticas, algumas em quantidades limitadas, a Nike+ 
FuelBand SE é um diário único de atividades físicas.

Combining style and functionality, the new Nike+ FuelBand 
SE enables you to measure, in a revolutionary way, all 
your daily body movements and their respective 
intensity, from morning exercise to going out at 
night with friends.
Giving feedback in real time, the bracelet can 
be connected to your smartphone to control 
movements and to share results on social 
networks. Available in various colours, some 
in limited quantities, the Nike+ FuelBand SE 
is a unique diary of your physical activities.

nike 
Feedback de Movimentos
Movement Feedback 

O espírito arrojado da Carrera e o glamour Jimmy Choo 
fundem-se nesta interessante coleção de óculos de sol 
rock-chic onde o modelo Carrera 6000, o mais recente 
best-seller da marca, é vestido pela Jimmy Choo com cinco 
acabamentos stand-out. 
Incorporando cores e padrões como preto, print leopardo 
dourado, ouro escuro e nude brilhante, a coleção Carrera by 
Jimmy Choo está ainda disponível numa edição limitada com 
lentes em ouro verdadeiro.

The bold spirit of Carrera and Jimmy Choo glamour are 
combined in this interesting collection of rock-chic 
sunglasses, in which the Carrera 6000 model, the latest 
bestseller from the brand, is dressed by Jimmy Choo with 
five standout finishes.
Featuring colours and patterns such as black, golden 
leopard print, dark gold and glossy nude, the Carrera by 
Jimmy Choo collection is also available with a limited edition 
with lenses in real gold.

Carrera By 
Jimmy CHoo
Glamour Ousado 
Daring Glamour

Tendo a inovação e o glamour da alta joalharia dos anos 1940 
como fonte de inspiração, a Prada apresenta uma coleção de 
pulseiras, braceletes e brincos desenvolvidos a partir de uma 
interpretação contemporânea das joias dessa década. 
Delicadamente trabalhada, cada peça é feita em materiais 
inesperados, ganhando forma em cores ousadas como laranja, 
verde-esmeralda e turquesa.

With the innovation and glamour of fine jewellery from the 1940s as 
a source of inspiration, Prada presents a collection of earrings and 
bracelets developed from a contemporary interpretation of jewellery 
from this decade.
Delicately crafted, each piece is made in unexpected materials, taking 
shape in bold colours such as orange, emerald green and turquoise.

Prada
Alta Joalharia 
Couture Jewellery
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Homer e Bart Simpson, personagens da 
famosa série animada The Simpsons, são os 
protagonistas desta edição limitada da Moleskine, 
que celebra o 25º aniversário da série televisiva 
de culto. 
Nas lojas a partir de meados de fevereiro, esta 
edição especial estará disponível com quatro 
opções distintas de capa, em tamanho grande ou 
de bolso e com folhas lisas ou com linhas. 
Dentro de cada notebook, é possível encontrar 
um mapa ilustrado de Springfield, a cidade onde 
se desenrola a ação da série, e autocolantes 
temáticos alusivos à mesma. 

Homer and Bart Simpson, characters from the 
popular cartoon series The Simpsons, are the 
stars of this limited edition from Moleskine, 
which celebrates the 25th anniversary of the 
cult television series.
In stores from mid-February, this special edition 
will be available with four different cover options, 
full size or pocket, and plain sheets or lined.
Within each notebook, you’ll find an illustrated 
map of Springfield, the city in which the action 
unfolds in the series, and themed stickers allusive 
to the show.

moleskine
Anotações Animadas 
Animated Annotations

Pioneira na conceção de malas de viagem leves e 
fabricante de malas de alumínio desde 1937, em 1950 a 
Rimowa, inspirada pela legendária aeronave Rimowa JU52, 
desenvolveu a primeira mala em estrutura de alumínio 
com frisos. Desde então, esta estrutura específica, que 
representa o mais elevado padrão de desenvolvimento 
tecnológico na fabricação moderna de malas, é associada 
à Rimowa.
Em 2000, a marca deu outro passo inovador e iniciou a 
fabricação das primeiras malas leves em policarbonato, 
apresentando modelos executivos ultraleves, flexíveis 
e resistentes, e voltando a redefinir a leveza de viajar.

Pioneer in the design of lightweight suitcases and 
manufacturer of aluminium travel bags since 1937, in 1950 
Rimowa, inspired by the legendary Rimowa JU52 aircraft 
developed the first corrugated aluminium framed suitcase. 
Ever since, this specific structure, which represents the 
highest standard of technological development in modern 
luggage manufacture, has been associated with Rimowa.
In 2000 the brand made another innovative step and 
started manufacturing its first lightweight cases in 
polycarbonate, presenting ultralight, flexible and tough 
executive models, and once again redefining the concept
of travelling light.

rimoWa
Viajar com Leveza 
Travelling Light
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with about nine million units sold during its 50 
years of existence, the iconic Mustang is now 
brought to the european public for the first 
time ever. 
Inspired by half a century of history, the 
legendary model from Ford has been developed 
to attract a wider range of customers around 
the world. simultaneously launched in six 
cities across four continents, the new Mustang 

Com cerca de nove milhões de unidades vendidas 
nos seus 50 anos de existência, o icónico 
Mustang apresenta-se, pela primeira vez, ao 
público europeu. 
Inspirado por meio século de história, o mítico 
modelo da Ford evoluiu para atrair uma gama 
de clientes mais ampla a nível global. Revelado 
simultaneamente em seis cidades de quatro 
continentes, o novo Mustang comemora esta 

Ford Mustang
À Conquista da europa
Conquering europe
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Ford  Fotografia Photography
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˙Modelo ˙Model
Ford mustang

˙Marca ˙Brand 
Ford

˙Origem ˙Origin
estados unidos da américa / 

united states of america

expansão com design elegante, tecnologias 
inovadoras e desempenho de excelência. 
No primeiro Mustang à venda na Europa, os 
compradores poderão optar entre a versão 
capota fechada ou descapotável e escolher entre 
o motor V8 5.0 litros e o eficiente EcoBoost 
2.3 litros. Prometendo excelentes níveis de 
performance, o histórico modelo estará equipado 
com uma elevada quantidade de soluções e 
tecnologias que tornam a condução segura e 
agradável, oferecendo uma experiência 
dinâmica e emocionante.

commemorates this expansion with its 
elegant design, innovative technology and 
excellent performance.
The first Mustang for sale in Europe lets buyers 
choose between a closed or convertible version, 
opting for either a V8 5.0-litre engine or an 
efficient 2.3-litre EcoBoost. Promising excellent 
performance levels, the historic model will be 
equipped with a large number of solutions and 
technologies ensuring safe and pleasant driving, 
while offering a dynamic and exciting experience.

mini CooPer
Diversão Otimizada ˙ Fun to the Full
˙estela ataíde Texto Text ˙Bmw grouP Fotografia Photography

Diferente de todos os outros automóveis, o novo MINI Cooper alia 
design icónico a funcionalidades do século XXI envoltas em cinco 
cores eletrizantes. Os motores MINI Twin Power Turbo tornam o 
novo modelo mais rápido e económico e os Modos de Condução 
MINI permitem adaptar as características de condução e a luz 
interior às preferências do condutor. 
Com um equilíbrio ainda melhor entre diversão, consumo de 
combustível e funcionalidade, a nova geração do MINI Cooper 
apresenta-se como a referência de qualidade premium. 

Unlike every other car, the new MINI Cooper combines iconic 
design with 21st century features, wrapped in five electrifying 
colours. The MINI Twin Power Turbo engines make the new model 
faster and more economic and the MINI Driving Modes allow you 
to adapt driving characteristics and interior lighting to the driver’s 
preferences. With an even better balance between fun, fuel 
consumption and functionality, the new MINI Cooper generation 
is touted as a landmark in premium quality. 
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nissan
Bladeglider
ConCePt 
Deslizar nas Estradas ˙ Street Gliding
˙estela ataíde Texto Text ˙nissan Fotografia Photography

Pensado para indivíduos que procuram associar 
condução visceral e sustentabilidade, o novo 
concept car da Nissan vai além da pura potência e 
aceleração, entrando no domínio do deslizar. 
Ágil e eficiente, o Nissan BladeGlider revela 
uma nova dimensão de diversão e prazer de 
condução, sendo uma amostra da direção futura 
dos veículos elétricos da Nissan e um protótipo 
exploratório de um veículo de produção.
De linhas aerodinâmicas e estilo exótico, a 
arquitetura única do BladeGlider foi trabalhada 
pela Nissan para proporcionar a condutor e 
passageiros uma alegria sustentável – uma 
experiência de condução inesquecível num 
veículo elétrico com uma tecnologia inigualável.

Designed for those looking to combine engaging 
driving and sustainability, Nissan’s new concept car 
goes beyond pure power and acceleration, entering 
the field of gliding.
Agile and efficient, the Nissan BladeGlider brings 
a new dimension of fun and driving pleasure, 
providing a glimpse of the future direction Nissan is 
taking with their electric vehicles and serving as an 
exploratory prototype of a production car.
With its aerodynamic lines and exotic style, the 
unique design of the BladeGlider was created by 
Nissan in order to provide the driver and passengers 
with sustainable joy – an unforgettable driving 
experience in an electric vehicle with 
incomparable technology.
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Poderoso, veloz e gracioso, o Mercedes-Benz AMG Vision 
Gran Turismo representa o conceito visionário de um super 
carro desportivo, tendo sido desenvolvido pelos designers 
da Mercedes-Benz especificamente para o novo jogo de 
corrida Gran Turismo®6, para a PlayStation®3.
Para comemorar o 15º aniversário do popular jogo, Kazunori 
Yamauchi, produtor da série Gran Turismo e presidente da 
Polyphony Digital Inc., apelou aos principais fabricantes 
de automóveis do mundo para que lhe apresentassem 
modelos conceptuais que dessem uma perspetiva única 
sobre o desenvolvimento futuro dos automóveis. 
Embora sejam veículos virtuais, estes modelos funcionam 
como automóveis reais, pelo que envolvem um processo 
semelhante ao aplicado no design de veículos de produção. 
Ao desafio, a Mercedes-Benz respondeu com um super 
desportivo cujas proporções extremas, contornos sensuais 
e gráficos precisos se unem em torno de uma performance 
de 585 cv e 800 Nm de torque. 

Powerful, fast and graceful, the Mercedes-Benz AMG Vision 
Gran Turismo is the visionary concept of a super sports car, 
specifically developed by Mercedes-Benz designers for the 
new PlayStation®3 Gran Turismo®6 racing game. 
To commemorate the popular game’s 15th anniversary, 
Kazunori Yamauchi, producer of the Gran Turismo series 
and president of Polyphony Digital Inc., made an appeal to 
leading car manufacturers around the world to come up 
with conceptual models that offer a unique perspective on 
the future development of cars.
Although they are virtual cars, these models work like real 
cars, in that they involve a similar process to that used in 
the design of production cars. Mercedes-Benz responded to 
the challenge with a supercar whose extreme proportions, 
sensual contours and precise graphics combine around a 
performance of 585 horsepower and 800 Nm torque.

merCedes-Benz amg 
Vision gran turismo
Espreitar o Futuro ˙ A Taste of the Future
˙estela ataíde Texto Text ˙daimler Fotografia Photography

GRAN TURISMO®6
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sandWiCHBike 
Bicicleta Desmontável ˙ Build-a-Bike
˙estela ataíde Texto Text ˙1 harry Verwayen; 2  eddo hartmann Fotografia Photography

Projetada pelo designer Basten Leijh, a Sandwichbike foi 
cuidadosamente pensada para caber desmontada numa 
embalagem pequena que possa ser enviada por correio.
Repensando o conceito clássico de velocípede, o designer projetou, 
em vez de um quadro soldado, uma «sanduíche» de dois quadros de 
madeira compensada. Unidos por «cilindros inteligentes», quadros 
e componentes tornam-se numa sólida peça de tecnologia durável. 
Quando for entregue em sua casa, tudo o que necessita para 
montar a Sandwichbike está na embalagem, incluindo ferramentas. 
Se é capaz de fazer uma sanduíche, certamente conseguirá 
construir a sua Sandwichbike. 

Created by designer Basten Leijh, the Sandwichbike has been 
carefully designed to fit, when unassembled, into a small 
package that can be sent by post.
Rethinking the classic velocipede concept, the designer 
opted for a «sandwich» of two layered plywood frames 
instead of a welded frame. Bonded together by 
«smart cylinders» the frames and components 
turn into a solid piece of durable technology.
Delivered to your home, the package contains 
everything you need to assemble the 
Sandwichbike, including the tools. If can make 
a sandwich, you will certainly be able to build 
your Sandwichbike.
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Apresentado em novembro de 2013, o mais recente 
elemento da família de aviões Boeing com corredor duplo 
promete oferecer eficiência e economia sem precedentes 
no transporte de passageiros. 
Sendo o jato comercial mais eficiente em termos de 
combustível da história da aviação, o novo Boeing 777X 
terá um desempenho ambiental execional, visto que as 
reduções no consumo resultam em cortes equivalentes em 
emissões de dióxido de carbono. 
12% mais eficiente que o seu concorrente, o 777X conta 
com soluções inovadoras como a nova asa baseada na que 
foi desenvolvida para o super eficiente 787 Dreamliner, 
avanços aerodinâmicos como a cauda vertical com controlo 
de fluxo laminar híbrido e com os novos motores GE9X 
desenvolvidos pela GE Aviation. 

Unveiled in November, 2013, the latest addition to 
the family of Boeing twin-aisle airplanes promises to 
provide unprecedented efficiency and economy in 
passenger transport.
As the most fuel efficient commercial jet in aviation history, 
the new Boeing 777X will enjoy exceptional environmental 
performance, as decreases in fuel consumption result in 
equivalent cuts in carbon dioxide emissions.
12% more efficient than its closest competitor, the 777X 
features innovative solutions such as the new wing 
based on the wing developed for the highly efficient 787 
Dreamliner, aerodynamic innovations, such as the hybrid 
laminar flow control vertical tail, and the new GE9X engines 
developed by GE Aviation.

Além de implementar centenas de tecnologias que 
melhoram a experiência de voo dos passageiros, o 
777X aposta ainda numa nova aquitetura de interiores, 
que torna a cabine mais espaçosa, e em janelas 
redimensionadas para permitir uma maior entrada de luz. 
Com início de produção agendada para 2017 e a primeira 
entrega prevista para 2020, a família 777X será composta 
por dois modelos: o 777-8X, com cerca de 350 lugares 
e uma capacidade de alcance acima de 9300 milhas 
náuticas, e o 777-9X, com cerca de 400 lugares e uma 
gama de mais de 8200 milhas náuticas.  

In addition to introducing hundreds of technologies that 
improve the flight experience for passengers, the 777X also 
features a new interior layout, which makes the cabin more 
spacious, and resized windows to allow more light to enter.
With production scheduled to start in 2017 and the first 
delivery scheduled for 2020, the 777X family features 
two models: the 777-8X, with about 350 seats and a 
flight range of up to 9300 nautical miles, and the 777-9X, 
with about 400 seats and a range of more than 8200 
nautical miles.

Boeing 777x
O Futuro da Aviação Comercial
The Future of Commercial Aviation
˙estela ataíde Texto Text ˙Boeing image Fotografia Photography
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Bell sls
Projeto Polivalente ˙ Multipurpose Project
˙estela ataíde Texto Text ˙Bell helicopter Fotografia Photography

A Bell Helicopter está a desenvolver um novo helicóptero 
onde a utilização de tecnologia de ponta irá garantir níveis 
exemplares de segurança, eficiência e confiança. 
Capaz de desempenhar diferentes tipos de missões 
com características de desempenho excecionais, este 
helicóptero terá cinco lugares, todos voltados para a frente, 
e grandes portas de cabine para facilitar o carregamento 
de passageiros e carga. O novo modelo deverá alcançar 
uma velocidade máxima acima dos 232 km/h e ter uma 
capacidade de carga acima dos 680 kg.  
O primeiro voo do novo projeto da Bell Helicopter deverá 
realizar-se em 2014 e nome, preço e outras informações 
deverão também ser anunciados no decorrer deste ano. 

Bell Helicopter is developing a new helicopter where the 
use of state-of-the-art technology will ensure exemplary 
safety, efficiency and reliability levels.
Able to perform different kinds of missions with 
exceptional performance characteristics, this helicopter will 
feature five seats, all forward facing, and large cabin doors 
for easy loading of passengers and cargo. The new model 
should be able to reach a top speed of more than 232 km/h 
and have a load capacity of more than 680 kg.
The maiden flight of the new project from Bell Helicopter 
should take place in 2014 and the name, price and other 
information should be announced at some point this year.



Uma inovação revolucionária na aviação, o helicóptero 
privado criado pela E-Volo é ecológico e livre de emissões, 
visto ter dezoito motores acionados eletricamente a 
impulsioná-lo, em vez do tradicional motor de combustão.
Mais simples e menos poluente que os helicópteros comuns, 
o Volocopter estará preparado para produção nos próximos 
anos, garantiu Alexander Zosel, diretor da E-Volo, durante o 
voo inaugural do protótipo, realizado em novembro de 2013.
Fácil de pilotar por joystick, o Volocopter é mais silencioso 
que os modelos tradicionais e elimina as desconfortáveis 
vibrações durante o voo, apresentando-se como uma 
revolução no mercado do transporte privado. 

A revolutionary innovation in aviation, the private 
helicopter created by E-Volo is ecological and emission-free, 
as it has eighteen electrically driven rotors to propel it, 
instead of the traditional combustion engine.
Simpler and less polluting than ordinary helicopters, the 
Volocopter will be prepared for series production in the 
coming years, said Alexander Zosel, managing director of 
E- Volo, when the prototype’s maiden flight was conducted 
in November 2013.
Easy to fly by joystick, the Volocopter is quieter than 
traditional models and does away with uncomfortable 
vibrations during flight, while presenting itself as a 
revolution in the private transport market.

VoloCoPter
Helicóptero Ecológico ˙ Ecological Helicopter
˙estela ataíde Texto Text ˙e-Volo Fotografia Photography
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De natureza dinâmica e fluida, os Unique Circle 
Yachts nascem de uma parceria entre o estaleiro 
alemão Blohm+Voss e a Zaha Hadid Architects. 
Tendo como ponto de partida as linhas esculturais 
de um protótipo mestre de 128 metros, a Zaha 
Hadid Architects apresentou uma família de cinco 
iates de 90 metros que exploram, cada um de 
maneira distinta, a filosofia de design do super 
iate que os inspirou. Evocando as formações 
naturais marinhas, a estrutura do protótipo 

Flowing and dynamic in nature, the Unique Circle 
Yachts come from a partnership between German 
shipyard Blohm+Voss and Zaha Hadid Architects.
Using the sculptural lines of a 128-metre 
master prototype as its starting point, Zaha 
Hadid Architetcts has presented a family of 
five 90-metre yachts, which, each in their 
own way, explore the design philosophy of 
the super yacht that inspired them. Evoking 
natural marine formations, the structure of the 

uniQue CirCle yaCHts
Conceito Multiplicado ˙ Multiplied Concept
˙estela ataíde Texto Text ˙Zaha hadid architects Fotografia Photography

mestre emana uma estética natural e liga os 
vários níveis e decks da embarcação através 
de linhas expressivas. Esta linguagem fluida do 
protótipo de 128 metros foi aplicada nos Unique 
Circle Yachts de 90 metros.
O primeiro dos cinco iates da série a ser 
apresentado, Jazz foi desenvolvido a partir 
das especificações técnicas e detalhes dados 
pelos arquitetos navais da Blohm+Voss. À 
evidente herança do protótipo mestre foram 
acrescentados refinamentos técnicos para 
responder às especificações exigidas para 
travessias oceânicas. 
Além da mesma fonte de inspiração, os Unique 
Circle Yachts têm em comum o facto de serem 
desenhados para satisfazer as necessidades e 

master prototype emanates natural aesthetics, 
connecting the various levels and decks of the 
vessel through expressive lines. This flowing 
language of the 128-metre prototype has been 
applied to the 90-metre Unique Circle Yachts. 
Jazz, the first of the five yachts in the series to 
be presented, was developed using the technical 
specifications and details given by the naval 
architects of Blohm+Voss. Technical refinements 
to meet the specifications required for ocean 
crossings were added to the clear legacy of the 
master prototype.
In addition to having the same source of 
inspiration, the Unique Circle Yachts also have in 
common the fact that they are designed to meet 
the individual needs and requirements of their 
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requisitos individuais dos proprietários, pelo que 
o layout de cada projeto irá variar de acordo com 
as suas preferências.
Resultante da sinergia entre da visão da 
Zaha Hadid Architects e a perícia técnica da 
Blohm+Voss, o design dos cinco iates mantém-se 
fiel à linguagem do protótipo mestre, oferecendo 
uma ampla gama de soluções com base no 
mesmo conceito. 
Uma plataforma de engenharia que integra 
exigências hidrodinâmicas e estruturais 
específicas, cada um dos Unique Circle Yachts 
foi projetado com os mais elevados níveis de 
conforto, qualidade espacial e segurança.

owners, with the result that the layout of each 
project will vary according to their preferences.
Resulting from the synergy between the vision 
of Zaha Hadid Architects and the technical 
expertise of Blohm+Voss, the design of the 
five yachts remains true to the language of 
the master prototype, offering a wide range of 
solutions based on the same concept.
An engineering platform that integrates 
hydrodynamic and structural requirements, each 
of the Unique Circle Yachts has been designed 
with the highest levels of comfort, spatial 
quality and safety. 

Desenhado a pedido de um potencial cliente em busca de 
uma embarcação extraordinária, o Trimaran 210 é o primeiro 
protótipo de Trimaran de luxo da Sunreef Yachts.
Com 210 pés de comprimento (64 metros), o Trimaran 210 
rentabiliza ao máximo o espaço dos três cascos, conseguindo 
um espaço útil de 950 m2 e tornando-se o maior do seu 
tipo no mercado. A inteligente organização espacial permite 
que o iate, operado por 12 tripulantes, possa acomodar 
confortavelmente até 14 convidados. 
Desenvolvida com um design distinto, a proposta da Sunreef 
Yachts prima pela elegância e sobriedade, presente nos 
ambientes exteriores e interiores. 

trimaran 210
Proposta Luxuosa ˙ Luxury Proposal 
˙estela ataíde Texto Text ˙sunreef yachts Fotografia Photography

Designed at the request of a potential client in search of 
an extraordinary vessel, the Trimaran 210 is the first luxury 
Trimaran prototype from Sunreef Yachts.
At 210 feet long (64 metres), the Trimaran 210 uses 
the space of the three hulls to the full, thus achieving a 
usable space of 950 sqm, making it the largest of its kind 
on the market. Operated by a crew of 12, the intelligent 
organisation of space means that the yacht can comfortably 
accommodate up to 14 guests.
Developed with a distinctive design, the proposal from 
Sunreef Yachts strives for elegance and simplicity, present 
in its indoor and outdoor environments.
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Colhendo inspiração na imensidão do mar e no 
seu irresistível apelo ao movimento constante, 
este iate de extraordinárias proporções lembra 
as embarcações elegantes do início do século XX. 
Com uma forte componente de luxo conjugada 
com soluções inovadoras, o Wider 150 oferece 
refinamento e excelência num ambiente de 
tecnologia topo de gama. 
Atualmente em construção e com chegada ao 
mercado prevista para 2015, este iate é fruto 
da parceria entre o design de Fulvio De Simoni 
e a experiência de Tilli Antonelli e a sua equipa. 
O resultado é uma embarcação de prestações 
dinâmicas e elevados níveis de conforto a bordo, 
onde nenhum detalhe é deixado ao acaso. 

Taking its inspiration from the vastness of 
the sea and its irresistible appeal to constant 
movement, this extraordinarily proportioned 
yacht is reminiscent of the elegant vessels of 
the early 20th century. Featuring a strong luxury 
component coupled with innovative solutions, 
the Wider 150 offers refinement and excellence 
in an environment of top of the range technology.
Currently under construction with its launch on 
the market scheduled for 2015, this yacht is the 
result of the partnership between the design 
of Fulvio De Simoni and the experience of Tilli 
Antonelli and his team. The result is a vessel of 
dynamic performance and high levels of comfort 
on board, where no detail is left to chance.

O centro deste projeto é um sistema de propulsão a diesel/
elétrico que garante consumos consideravelmente reduzidos 
– redução mais acentuada pelo facto de ser construído em 
alumínio, um material nobre, durável e particularmente leve 
que permite aumentar a relação performance-consumo. 
Este sistema de propulsão torna ainda possível deslocar a 
sala das máquinas para a proa, libertando espaço inesperado 
na melhor área do navio para criar cabines maiores e mais 
confortáveis para os convidados. 
Caracterizando-se por linhas polidas e acabamentos 
elegantes, o Wider 150 goza de um equilíbrio global, 
transmitindo uma harmonia constante entre a embarcação 
e o mar, tanto a nível de conforto a bordo, como do 
impacto ambiental. 

The centre of this project is a diesel/electric propulsion 
system, which ensures considerably reduced fuel 
consumption – a reduction that is further increased by the 
fact that it is made from aluminium, a premium, durable 
and particularly light material, allowing an improved 
performance-fuel use ratio. This propulsion system also 
makes it possible to move the engine room to the bow, thus 
releasing unexpected space in the best part of the vessel 
in order to create larger and more comfortable cabins for 
the guests.
Characterised by polished lines and elegant finishes, the 
Wider 150 enjoys an overall balance, transmitting a constant 
harmony between the vessel and the sea, both in terms of 
comfort levels on board, and environmental impact.

Wider 150
Soberba Experiência ˙ Superb Experience
˙estela ataíde Texto Text ˙wider Fotografia Photography
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Resultante de um conceito inovador, Fines é um 
barco desdobrável que conjuga a conveniência 
de uma embarcação menor com o conforto da 
existência de espaço adicional.
Com capacidade para quatro a seis pessoas, 
este barco nasceu da ideia da formquadrat de 
criar um oásis móvel de bem-estar diferente dos 
barcos convencionais. Assim surgiu o Fines, um 
barco polivalente que se adapta às necessidades 
imediatas do seu proprietário e cujo casco de três 
partes pode ser organizado consoante a utilização. 

Resulting from an innovative concept, Fines is 
a folding boat that combines the convenience 
of a smaller vessel with the comfort of the 
creation of additional space.
With room for four to six people, this boat 
originated from the idea from formquadrat 
to create a mobile oasis of wellbeing unlike 
conventional boats. The end result was Fines, a 
multipurpose boat, which adapts to the immediate 
requirements of its owner, the three-part hull of 
which can be configured according to use.

Quando fechados, os três elementos do casco 
ficam interligados entre si, resultando num 
compacto barco de 2,6 metros de largura por 7 
metros de comprimento. Quando assim se desejar, 
o casco pode ser facilmente «desdobrado», 
alcançando uma largura de 7 metros. 
Com o casco «dobrado», Fines tem as dimensões 
ideais para viajar e ocupa pouco espaço em 
marinas e docas e, com o casco «desdobrado» 
oferece mais espaço e liberdade de movimentos 
a bordo.

When closed, the three elements of the hull 
are interconnected, resulting in a compact boat 
measuring 2.6 metres wide and 7 metres long. 
When required, the hull can easily be «unfolded», 
to attain a width of 7 metres. With the hull 
«folded», the Fines is the ideal size for travelling 
and takes up little space in marinas and docks, 
while with the hull «unfolded», it offers more 
space and freedom of movement on board.

fines 
Oásis Flutuante ˙ Floating Oasis 
˙estela ataíde Texto Text ˙formquadrat Fotografia Photography
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O desejo de apresentar um protótipo de iate moderno e 
revolucionário impulsionou o designer industrial colombiano 
Juan Ortiz a desenhar o Anaconda. Projetada para permitir viajar 
descontraidamente para os destinos mais remotos sem abdicar 
do conforto ou estilo de um super iate, em cada um dos seus 
detalhes esta embarcação de 65 metros reflete velocidade, 
dinamismo e movimento.  
As linhas elegantes e puras do design de Juan Ortiz conferem ao 
Anaconda um caráter facilmente reconhecível e a abordagem 
arquitetónica com recurso a grandes elementos de vidro inunda os 
interiores de luz e cria uma fusão interessante entre interior e exterior. 

The desire to present a prototype of a modern and revolutionary 
yacht has inspired Colombian industrial designer Juan Ortiz to 
create the Anaconda. Designed to allow for relaxed travel to the 
most remote destinations without sacrificing the comfort or style 
of a super yacht, this 65-metre boat reflects speed, dynamism and 
movement in each of its details.
The elegant and pure lines of Juan Ortiz’ design give the Anaconda 
an easily recognisable character, while the architectural approach 
using large glass elements floods the interior with light and creates 
an interesting fusion between interior and exterior.

anaConda
Rumo à Aventura ˙ Bound for Adventure
˙estela ataíde Texto Text ˙Juan ortiz rincon Fotografia Photography
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maCaron Hand Warmer
doce aconchego 
Warm and Cosy

Inspirando-se no formato do macaron, famoso 
doce francês, a equipa criativa da Stylepie 
desenhou um prático aquecedor de mãos. Para 
combater o frio, basta soprar sobre o Macaron 
Hand Warmer e este libertará gradualmente nas 
mãos o calor acumulado. 
Envolto por uma capa de alumínio e com pintura 
mate, o aquecedor está disponível em quatro 
cores: vermelho morango, azul tiffany, amarelo 
damasco e branco baunilha. 
Podendo ser utilizado como uma bateria suplente 
para aparelhos como smartphones, o Macaron 
Hand Warmer é vendido com dois cabos USB. 

Inspired by the shape of a macaron, the famous 
French treat, the creative team at Stylepie has 
designed a practical hand warmer. To fight the 
cold, all you have to do is blow on the Macaron 
Hand Warmer and it gradually releases into your 
hands its accumulated heat.
Wrapped in a layer of aluminium and with matt 
paint, the warmer is available in four colours: 
strawberry red, tiffany blue, apricot yellow and 
vanilla white.
Able to be used as a backup battery for devices 
such as smartphones, the Macaron Hand Warmer 
is sold with two USB cables.

BeetHefirst
democratizar a impressão 3d
Democratising 3D Printing

A necessidade de criar objetos únicos, de forma simples e 
acessível, é cada vez mais uma realidade. Respondendo a 
essas exigências do mundo atual, a empresa portuguesa 
Beeverycreative desenvolveu a Beethefirst, uma 
impressora 3D profissional.
Pensada para as indústrias criativas (designers, arquitetos, 
etc.), a Beethefirst democratiza o mundo das impressoras 
3D pela sua simplicidade de utilização e transporte. 
Apostada em transportar o utilizador numa viagem de 
inovação, com a Beethefirst as possibilidades de impressão 
são infinitas e a imaginação é o único limite. 

The need to create unique objects, simply and affordably, 
is becoming a reality. Responding to these demands of 
today’s world, Portuguese company Beeverycreative has 
developed the Beethefirst, a professional 3D printer.
Designed for the creative industries (designers, architects, 
etc.), the Beethefirst democratises the world of 3D printers 
through its simplicity of use and transport. Focused 
on taking the user on a voyage of innovation, with the 
Beethefirst printing possibilities become endless and the 
only limit is your imagination.



monoCle 
multifunções
Multifunctional

Desenvolvido e fabricado pela Native Union, Monocle é uma mini 
coluna portátil que, além de possibilitar ouvir música em movimento, 
permite, graças ao microfone com que está equipado, que o utilizador 
atenda chamadas em modo mãos livres sem pegar no smartphone. 
Disponível em seis cores (vermelho coral, verde menta, azul-marinho, 
cinza ardósia, preto cobre e preto diamante), o engenhoso acessório 
pode ser combinado em «corrente», até ao máximo de dez unidades, 
para uma maior capacidade sonora. 

Developed and manufactured by Native Union, Monocle is a mini 
portable speaker, which, in addition to letting you listen to music on 
the go, allows you, thanks to the microphone it is equipped with, to 
answer hands-free calls, without picking up your smartphone.
Available in six colours (coral red, mint, marine blue, slate, brushed 
copper and brushed black diamond), the ingenious accessory 
can be «daisy-chained» to a maximum of ten units for greater 
sound capability.
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sony dsC-Qx100/10  
qualidade de imagem
Image Quality

Com o número de fotografias tiradas com smartphones a aumentar 
constantemente, a Sony lançou dois acessórios que melhoram 
substancialmente a qualidade dessas imagens. 
Parceiras ideais de smartphones Android e IOS, as câmaras 
em formato de lente Cyber-shot™ DSC-QX100 e DSC-QX10 
transformam os telefones em autênticas máquinas profissionais. 
Unindo a capacidade técnica de uma máquina premium com a 
conveniência de um smartphone, estas máquinas permitem tirar 
fotografias e fazer vídeos em alta definição. 

With the number of photos taken with smartphones continually 
on the rise, Sony has launched two accessories that drastically 
improve the quality of these images.
Ideal partners for Android and iOS smartphones, the DSC-QX100 
and DSC-QX10 Cyber-shot ™ lens-style cameras transform phones 
into truly professional photographic equipment.
Combining the technical capacity of a premium camera with the 
convenience of a smartphone, these lens-style cameras allow you 
to take photographs and make videos in high definition.
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BuBlCam
realidade esférica 
Spherical Reality

Anunciada pela Bubl Technology Inc. como a mais 
inovadora câmara 360º do mundo, a Bublcam reflete 
a realidade que a rodeia no formato de fotos e 
vídeos esféricos. 
Com o tamanho de uma bola de basebol, a Bublcam 
combina quatro lentes independentes, cujos conteúdos 
se sobrepõem, eliminando assim a existência de ângulos 
mortos. As imagens de cada lente são unidas numa 
esfera, criando uma imagem panorâmica cujo ponto 
de vista (de cima, de lado, na diagonal, etc.) pode ser 
controlado pelo utilizador. 

Hailed by Bubl Technology Inc. as the most innovative 
360º camera in the world, the Bublcam reflects the reality 
that surrounds it in spherical format photos and videos.
The size of a baseball, the Bublcam combines four 
independent lenses, the contents of which are overlapped, 
thus eliminating any blind spots. The images from each 
lens are joined in a sphere, creating a panoramic image, the 
viewpoint of which (from above, sideways, diagonally, etc.) 
can be controlled by the user.
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2 ˙ As divertidas peças do projeto Remains resultam da 
reutilização de sobras de materiais de uma fábrica de 
produtos descartáveis à base de têxtil não-tecido. 
Dando uma nova vida a estes resíduos, a designer Shani 
Langberg fundiu-os e transformou-os em mobiliário 
colorido que combina habilmente técnicas industriais 
e artesanais. 

The fun pieces in the Remains project result from 
the reuse of leftover materials from a factory making 
disposable non-woven textile products.
Giving new life to these scraps, designer Shani 
Langberg has melted them and turned them into 
colourful furniture that cleverly combines industrial 
and artisanal techniques.

1 ˙ Caracterizando-se pelo design clean e pela 
utilização responsável de recursos, os acessórios 

da BMW i Collection foram desenvolvidos a partir dos 
mesmos conceitos sustentáveis que estão na base dos 

veículos BMW i. 
Elegante e moderna, a BMW i Collection inclui, entre 

outros itens, um carregador solar, uma carteira e uma mala 
para portátil, onde predominam materiais eco-friendly.

Characterised by their clean design and by the responsible 
use of resources, the BMW i Collection accessories have been 

developed from the same sustainable concepts that lie at the 
heart of BMW i vehicles.

Stylish and modern, the BMW i Collection includes, among other 
items, a solar charger, a shopping bag and a laptop bag, in which 

eco-friendly materials prevail.

BmW i ColleCtion
acessórios sustentáveis 
Sustainable Accessories

remains 
reinventar materiais 
Reinventing Materials
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3 ˙ Desenhada por Qiyun Deng no âmbito do seu 
diploma na École Cantonale d’Art de Lausanne, 
esta linha de talheres repensa o conceito de 
produtos descartáveis. 
Feitos de bioplástico PLA, os talheres Graft 
revelam visualmente a origem deste material 
– as plantas –, aproveitando as suas formas e 
texturas. Assim, um garfo lembra uma haste de 
aipo, uma pétala de alcachofra é representada 
numa colher e uma faca ganha a forma de 
uma folha de ananás. 

Designed by Qiyun Deng as part of her diploma 
at the École Cantonale d’Art de Lausanne, this 
cutlery range rethinks the concept of 
disposable products.
Made of PLA bioplastic, Graft cutlery visually 
reveals the origin of this material – plants – by 
making use of plant forms and textures. Thus, a 
fork resembles a celery stalk, an artichoke petal 
is represented in a spoon, and a knife takes the 
shape of a pineapple leaf.

4 ˙ Flexível e confortável, o P.P. Capsule nasce do 
aproveitamento de milhares de tampas de plástico, 
que diversas empresas exigem que sejam retiradas 
das garrafas de plástico e vidro antes de estas 
serem enviadas para reciclagem.
O núcleo deste banco do KaCaMa Design Lab é 
precisamente composto por estes resíduos, que 
depois são envolvidos em tecidos eco-friendly, 
resultando numa peça de mobiliário 
ecologicamente responsável.

Flexible and comfortable, the P.P. Capsule comes 
from the use of thousands of plastic caps that 
many companies require to be removed from plastic 
and glass bottles before they are sent for recycling.
The interior of this «beanbag» chair by KaCaMa 
Design Lab is composed precisely of this waste, 
which is then wrapped in eco-friendly fabrics, 
resulting in an ecologically responsible piece 
of furniture.

5 ˙ Desenvolvida pelo Meb Rure Design Studio, a 
série Recycled Silk foi desenhada com a intenção 
de criar mobiliário único, cujos estofos seriam 
feitos a partir de fios de seda reciclados. Composta 
por uma cadeira, um otomano e um banco, esta 
coleção de inspiração étnica aproveita sobras de 
seda da produção de saris, traje tradicional das 
mulheres nepalesas e indianas. 
Na estrutura, feita de carvalho branco americano, 
as pernas podem ser facilmente montadas e 
desmontadas, simplificando o transporte. 

Developed by Meb Rure Design Studio, the 
Recycled Silk range has been designed with 
the intention of creating unique furniture, 
the upholstery of which is recycled silk yarns. 
Comprising a chair, an ottoman and a stool, this 
ethnic inspired collection makes use of leftover 
silk from the production of saris, the traditional 
dress of Nepali and Indian women.
The frame, made of American white oak, 
features legs that can be easily assembled and 
disassembled, thus simplifying transportation.

graft  
origem revelada  
Origin Revealed

P.P. CaPsule 
reutilizar  
Reusing

reCyCled silk 
seda colorida   
Colourful Silk© KACAMA DESIGN LAB








