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Criar é muitas vezes recriar, repensar, rever. Nesta 
edição, além de conceitos inovadores e protótipos 
arrojados, a House Trends mostra-lhe também 
que do velho nasce o novo e do passado se 
faz o futuro. 
De página em página, traços antigos são 
refrescados: o clássico Fiat 500 ganha nova 
roupagem, a Chloé inspira-se em linhas 
vintage para a sua coleção de óculos de sol, 
a Carrossel repensa brinquedos tradicionais, 
adicionando-lhes acabamentos modernos, e de 
obras de arte seculares, expostas em museus 
espalhados pela Europa, nascem souvenirs de 
design contemporâneo, assinados por criativos 
portugueses e produzidos em Portugal. Em 
Estrasburgo, uma antiga coudelaria vê nascer o 
Les Haras Hotel, no centro histórico de Castelo 
Branco um Centro de Cultura Contemporânea 
adiciona um novo traçado à cidade e em Itália 
a Vinyluse recorre a madeira reciclada para 
manufaturar os estilosos laços da coleção 
Wood Papillon.
Criar é recriar. 
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Creating is often re-creating, rethinking, and 
reviewing. In this issue, in addition to innovative 
concepts and bold prototypes, House Trends 
also shows you that new is born from old and 
that the future is made from the past.
Page by page, the old is given new life: the classic 
Fiat 500 gets a revamped look; Chloé finds 
inspiration for its sunglasses collection in vintage 
lines; Carrossel rethinks traditional toys, adding 
modern finishes to them; and contemporary 
design souvenirs, made by Portuguese designers 
and produced in Portugal, are born from old works 
of art exhibited in museums across Europe. In 
Strasbourg, a former stud farm sees the birth of 
the Les Haras Hotel; a Centre for Contemporary 
Culture adds a new outline to the city in the 
historic centre of Castelo Branco; and in Italy, 
Vinyluse uses recycled wood to produce the 
stylish bow ties in its Wood Papillon collection.
Creating is re-creating.
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De 8 a 13 de abril, Milão voltou a reunir centenas de expositores que 
rumaram à cidade para apresentar na 53ª edição do iSaloni as suas 
novidades nas áreas do mobiliário e decoração.
Além do Salão Internacional do Mobiliário, o iSaloni incluiu a Exposição 
Internacional de Acessórios de Mobiliário, tendo ambas as exposições 
sido divididas em três categorias – clássico, moderno e design –, para 
permitir uma visita mais funcional ao evento.
Este ano, o iSaloni contou também com a EuroCucina (com o 
evento colateral FTK – Tecnologia para a Cozinha) e a Exposição 
Internacional de Casa de Banho. No total, o iSaloni recebeu cerca 
de 1700 expositores, aos quais se somaram os 650 designers 
que apresentaram os seus projetos criativos na 17ª edição do 
Salone Satellite.

From April 08 to 13, Milan once again convened hundreds of 
exhibitors who headed to the city to present their latest wares 
in the fields of furniture and decoration at the 53rd edition of iSaloni.
Besides the Salone Internazionale del Mobile, the iSaloni included 
the International Exhibition of Furniture Accessories, with both 
exhibitions divided into three categories – classical, modern and 
design –, to enable a more functional visit to the event.
This year the iSaloni also featured the EuroCucina (with secondary 
event FTK – Technology for the Kitchen) and the International 
Bathroom Exhibition. In total, the iSaloni welcomed about 1,700 
exhibitors, which were joined by 650 designers, who presented their 
creative projects at the 17th edition of the Salone Satellite.

iSaloni 2014
O Mundo em Milão
The World in Milan

Durante mais de 40 anos, a BWM Art Car Collection tem 
fascinado entusiastas de arte, design, automóveis e 
tecnologia com a sua combinação única de arte e tecnologia 
em automóveis inovadores. Lançada em 1975, a coleção inclui 
automóveis BMW desenhados por artistas internacionais 
como Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Jeff Koons.
Agora, o Grupo BMW e a editora Hatje Cantz apresentam 
«BMW Art Cars», a primeira publicação abrangente sobre a 
lendária coleção, onde retratos e entrevistas aos artistas 
revelam os processos criativos que deram origem à BWM Art 
Car Collection.

For more than 40 years, the BWM Art Car Collection has 
fascinated enthusiasts of art, design, cars and technology 
with its unique combination of art and technology in 
innovative automobiles. Launched in 1975, the collection 
includes BMW cars designed by international artists such as 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol and Jeff Koons.
Now, the BMW Group and publisher Hatje Cantz presents 
«BMW Art Cars», the first comprehensive publication about 
the legendary collection, where portraits and interviews with 
the artists reveal the creative processes that gave rise to the 
BWM Art Car Collection.

BMW art CarS 
História de Uma Coleção 
History of a Collection

Já estão à venda os bonecos em peças Lego baseados 
nas personagens da série de animação The Simpsons, em 
exibição na televisão americana há 25 anos. O conjunto 
transforma em peças Lego as personagens Homer, Bart, 
Lisa, Marge e Maggie Simpson, bem como a casa da família 
e o vizinho Ned Flanders. 
O designer português Marcos Bessa foi a mente criativa 
por detrás deste projeto, tendo contado com a ajuda dos 
colegas Gitte Thorsen e Chris B. Johansen para transformar 
as míticas personagens amarelas e a sua casa em 
peças Lego. 

the SiMpSonS 
Bonecos em Formato Lego
Cartoon in Lego Format

You can now buy Lego figures based on characters 
from the animated series The Simpsons, broadcast on 
American television for 25 years. The set transforms 
the show’s characters Homer, Bart, Lisa, Marge and 
Maggie Simpson into Lego figures, as well as the family 
home and their neighbour Ned Flanders.
Portuguese designer Marcos Bessa was the creative 
mind behind this project, counting on the help of 
colleagues Gitte Thorsen and Chris B. Johansen to turn 
the mythical yellow characters and their house into 
pieces of Lego.

©CM

© BMW AG
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Tornando o Jogo da Memória ainda mais tradicional, a loja 
Lisboa ao Carmo apresenta Jogo da Memória – Azulejo 
Português, uma versão na qual os 72 cartões reproduzem 
fotografias da azulejaria portuguesa que se pode encontrar 
em bairros históricos de Lisboa e Porto. 
Destinado a qualquer elemento da família, dos mais 
pequenos aos mais desmemoriados, este jogo foi pensado 
para portugueses e estrangeiros, para que todos possam 
descobrir o património tradicional português. 
O Jogo da Memória – Azulejo Português foi produzido em 
Portugal e tem uma primeira edição de 500 exemplares, 
à venda na loja Lisboa ao Carmo, na Calçada do Carmo, 
em Lisboa. 

Jogo da MeMória – azuleJo portuguêS
Brincar com a Tradição
Playing with Tradition

Making the Memory Game even more traditional, the 
Lisboa ao Carmo shop presents Jogo da Memória – Azulejo 
Português [Memory Game  – Portuguese Tiles], a version in 
which the 72 cards reproduce photographs of Portuguese 
decorative tiles that can be found in the historic 
neighbourhoods of Lisbon and Oporto.
Designed for any member of the family, from the smallest 
to those lacking in memory, this game has been designed 
for Portuguese and foreigners, so that everyone can 
discover traditional Portuguese heritage.
Jogo da Memória – Azulejo Português was produced in 
Portugal and has a first edition of 500 copies, for sale in 
the Lisboa ao Carmo shop, on the Calçada do Carmo, 
in Lisbon.
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Foi oficialmente inaugurado a 11 de abril o maior projeto 
de Graffiti/Street-Art do norte do país. Localizado na 
Rua da Lionesa, em Leça do Balio, Matosinhos, o Mural 
Rua da Lionesa reúne em 1400 m2 os trabalhos de 10 
artistas portugueses. 
Juntos, Caos, Utopia, Third, Mar, Distopia, Nomen, Draw, 
Ram, Mr.Dheo e Mário Belém decoraram o muro que 
percorre a Rua da Lionesa, pertencente à Unicer, com 
trabalhos que retratam a história da cidade de Matosinhos, 
a evolução da Lionesa e o processo de produção da cerveja 
Super Bock na Unicer.

Mural rua da lioneSa
A Arte Saiu à Rua
Art on the Street

The largest Graffiti / Street Art project in northern Portugal 
was officially opened on April 11. Located on the Rua da 
Lionesa in Leça do Balio, Matosinhos, the Rua da Lionesa 
Mural features the work of ten Portuguese artists over 
1400 sqm.
Together, Caos, Utopia, Third, Mar, Distopia, Nomen, 
Draw, Ram, Mr.Dheo and Mário Belém have decorated the 
wall that runs along the Rua da Lionesa, belonging to 
Unicer, with works that depict the history of the city of 
Matosinhos, the evolution of Lionesa, and the process of 
Super Bock beer production at Unicer.

No mesmo dia em que foi apresentado ao público o mural, 
a Lionesa inaugurou também um novo espaço comercial, 
situado em frente ao mural, e a partir do qual é possível 
apreciar as obras assinadas pelo coletivo de artistas. 
Também inspirado em Matosinhos, o Mercado da Lionesa foi 
decorado com elementos alusivos à cultura da cidade, como 
um contentor marítimo que remete para o Porto de Leixões e 
barracas que lembram as tradicionais barracas de praia, que 
irão albergar os mercadores. O espaço, com mais de 600m2, 
pode ser visitado de segunda a sábado, das 10h às 19h, 
sendo possível organizar jantares e eventos sob marcação. 

On the same day that the mural was presented to the 
public, Lionesa also opened a new retail space, located in 
front of the mural, and from which you can enjoy the works 
created by the artist collective.
Also inspired by Matosinhos, the Mercado da Lionesa has 
been decorated with scenes referring to the city’s culture, 
such as a shipping container, which refers to the Port of 
Leixões and huts, recalling the traditional beach huts, which 
will accommodate the merchants. The space, covering more 
than 600 sqm, can be visited Monday to Saturday, from 
10 am to 7 pm, and is available for organised dinners and 
events by appointment.

© JORGE SANTOS
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O arquiteto Shigeru Ban foi galardoado com o Pritzker 
Architecture Prize 2014, considerado o «Nobel» da 
arquitetura, pelos seus projetos elegantes e inovadores 
para clientes privados e por usar o seu desenho inventivo e 
habilidoso em incansáveis esforços humanitários. 
Mostrando-se honrado com a atribuição do prémio, o 
arquiteto japonês, de 56 anos, notou no entanto que o seu 
percurso deve passar por «continuar a ouvir as pessoas» 
para quem trabalha, sejam os clientes particulares ou as 
vítimas de catástrofes.

Architect Shigeru Ban has been awarded the Pritzker 
Architecture Prize 2014, considered the «Nobel» prize of 
architecture, for his elegant and innovative projects for 
private clients and for using his inventive and skilful design 
in tireless humanitarian efforts.
Feeling honoured at being given the award, the Japanese 
architect, 56, noted however that his career must involve 
«continuing to listen to the people» for whom he works, 
whether private clients or victims of disasters.

Shigeru Ban
Pritzker Architecture Prize 
 

A arquiteta Inês Lobo foi a vencedora da segunda edição 
do prémio arcVision Women and Architecture, um prémio 
internacional organizado pelo Grupo Italcement, uma 
multinacional dedicada à produção de cimento, que premeia 
mulheres arquitetas que se destacam na sua atividade. 
Elogiada pelo júri pela sua versatilidade, a arquiteta 
portuguesa dedicou o prémio a todos aqueles que 
«continuam a acreditar que o principal objetivo da 
arquitetura é construir um mundo melhor para todos 
os homens». 

Architect Inês Lobo was the winner of the second 
edition of the arcVision Women and Architecture prize, an 
international award organised by the Italcement Group, 
a multinational company dedicated to the production of 
cement, which awards women architects who excel in 
their profession.
Praised by the jury for her versatility, the Portuguese 
architect dedicated the award to all those who «continue 
to believe that the main aim of architecture is to build a 
better world for all of mankind».

A ilustradora portuguesa Catarina Sobral venceu o 
Fundación SM International Award for Illustration com o 
livro «O meu Avô», editado em fevereiro pela Orfeu Negro. 
O prémio internacional de ilustração, atribuído pela Feira 
do Livro Infantil de Bolonha, Itália, é patrocinado pela 
editora Fundación SM e destina-se a jovens ilustradores 
selecionados para a exposição anual da feira. Este ano, o 
trabalho de Catarina Sobral destacou-se entre as 3190 
candidaturas de ilustradores oriundos de 59 países.

Portuguese illustrator Catarina Sobral has won the 
Fundación SM International Award for Illustration with the 
book «O meu Avô», published in February by Orfeu Negro.
The international prize for illustration, awarded by the 
Bologna Children’s Book Fair, in Italy, is sponsored by 
the publisher Fundación SM and is intended for young 
illustrators selected for the annual exhibition of the fair. 
This year, the work of Catarina Sobral stood out among the 
3190 entries from illustrators from 59 countries.

A papeleira Sheet, desenhada para o Kuwait por Pedro 
Martins Pereira, presidente da Larus, valeu à empresa um 
Red Dot Award, o maior prémio mundial de design. 
Criada para o Al Shaheed Park, o mais importante projeto 
urbanístico do Golfo Pérsico, a papeleira Sheet será 
colocada na Memorial Zone, uma área do parque que 
homenageia os heróis do país, que protegeram o edifício da 
Rádio e Televisão durante a invasão do Iraque em 1990.

The Sheet litter bin, designed for Kuwait by Pedro Martins 
Pereira, president of Larus, has earned the company a Red 
Dot Award, the world’s greatest design award.
Created for the Al Shaheed Park, the most important urban 
project in the Persian Gulf, the Sheet litter bin will be placed 
in the Memorial Zone, an area of the park paying tribute to 
the heroes of the country, who protected the Radio and 
Television building during the invasion of Iraq in 1990.

 

inêS loBo
arcVision Women and Architecture Prize
 

 

Catarina SoBral
Fundación SM International Award for Illustration
 

 

laruS 
Red Dot Award
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Um espaço onde a criatividade se torna comercial, a 
MONA é uma ideia que se materializou numa loja. Na Rua 
das Janelas Verdes, em Lisboa, no site mona.pt ou nas 
redes sociais, esta loja de ideias e galeria de arte expõe 
criatividade e talento dos quatro cantos do mundo, quer 
se materializem num sofá, num lápis ou num candeeiro. 
Na MONA não se vendem objetos apenas por serem 
esteticamente elegantes, na MONA é a ideia que interessa, 
seja para quem tem ideias para vender ou para quem 
procura ideias para comprar. 

A space where creativity becomes commercial, MONA is an 
idea that came into being in a shop. On the Rua das Janelas 
Verdes, in Lisbon, on the mona.pt site or on social networks, 
this shop of ideas and art gallery displays creativity and 
talent from around the world, whether in the form of a sofa, 
a pencil or a lamp.
At MONA items are not just sold for being aesthetically 
elegant; at MONA it is the idea that matters, whether 
for anyone who has ideas to sell or for those looking 
for ideas to buy.

Mona 
Loja de Ideias
Shop of Ideas
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Procurar que, mais do que pela sua música e pela 
sua comida, o Peru seja também reconhecido pela 
sua cultura arquitetónica tem sido uma das grandes 
motivações do gabinete Longhi Architects.
Num país onde a arquitetura estrangeira é mais 
bem recebida do que os projetos peruanos, a 
Veronica Beach House foi precisamente uma 
oportunidade de explorar a procura pela identidade 
da arquitetura nacional num contexto que se 
relaciona melhor com o estilo internacional. 
Concebida como um feliz encontro entre o artificial 
e o natural, esta residência recorre a dois elementos 
arquitetónicos e paisagísticos que funcionam como 
ponte. Permitindo a integração do edifício com o 
local, a piscina de quase 40 metros de comprimento e 
uma escadaria de vários níveis buscam um equilíbrio 
entre a pedra natural (as rochas locais) e o artificial, 
representado pelos elementos arquitetónicos.  

One of the major motivations driving Longhi 
Architects has been to ensure that Peru is also 
recognised for its architectural culture, rather than 
just for its music and its food.
In a country where foreign architecture is better 
received than Peruvian projects, the Veronica Beach 
House was precisely an opportunity to explore the 
search for the identity of Peruvian architecture in 
a context that relates better with the 
international style.
Designed as a fortuitous blend between artificial 
and natural, this residence uses two architectural 
and landscape elements that act as a bridge. 
Allowing the building’s integration into the location, 
the pool, almost 40 metres long, and a multilevel 
staircase, seek a balance between the natural 
stone (the local rocks) and the artificial, represented 
by the architectural elements.

Veronica 
Beach house 
Representação Cultural 
Cultural Representation
˙estela ataíde Texto Text ˙Juan solano Fotografia PhotographyH
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The integration is extended into the arrangement 
of the spaces, which are organised so as to 
blend into the environment that surrounds 
them. Located on the terrace level on a raised 
platform, the social area is enclosed by a glass 
wall, transforming the indoor and outdoor spaces 
into a single space. The private areas, for their 
part, are housed in a two-storey «volume» that 
floats above the terrace, creating an interesting 
architectural dialogue with the rock of the north 
and south sides of the plot.

˙Arquitetura ˙Architecture
longhi architects 

˙Localização ˙Location
pucusana, peru

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013

A integração prolonga-se para a disposição dos 
espaços, que são organizados de forma a se 
fundirem com o ambiente que os rodeia. Situada 
ao nível do terraço numa plataforma elevada, a 
área social é fechada por uma parede em vidro 
que transforma os espaços interiores e exteriores 
num só. As áreas privativas, por seu lado, estão 
acomodadas num «volume» de dois pisos que 
flutua sobre o terraço, gerando um diálogo 
arquitetónico interessante com a rocha dos 
lados sul e norte do lote. 

Partindo da necessidade do seu cliente – combinar 
no mesmo edifício a sua residência e um espaço para 
desempenhar a suas funções de fisioterapeuta –, os 
arquitetos da mahoRe desenvolveram um projeto 
composto por dois volumes. 
Construído em Saalfelden, Salzburgo, Áustria, este conceito 
garante áreas de trabalho e habitacionais independentes, 
reunidas num edifício integrado. A parte inferior, situada de 
frente para a rua, é utilizada para fins profissionais, enquanto 
a parte superior oferece espaço para uma área residencial de 
dois pisos, garantindo simultaneamente privacidade para o 
espaço residencial e abertura ao público das salas de terapia.
Ambos os volumes são combinados por uma superfície 
comum, que funciona simultaneamente como teto para as 
salas de tratamento e como terraço/jardim para uso privativo.

Starting from the requirement of their client – to combine 
his residence and a space in which to perform his work 
as a physiotherapist in the same building –, the architects 
at mahoRe have developed a project composed of 
two volumes.
Built in Saalfelden, Salzburg, Austria, this concept ensures 
independent work and living areas, brought together in 
an integrated building. The lower part, situated facing the 
street, is used for business purposes, while the upper part 
provides space for a two-floor residential area, ensuring 
privacy at the same time for the residential space and 
opening to the public of the therapy rooms.
Both volumes are combined by a common surface, which 
functions both as a ceiling for the treatment rooms and 
as a terrace garden for private use.

muk
Dupla Função ˙ Dual Function
˙estela ataíde Texto Text ˙mahore Fotografia Photography
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hideg-ház 
Casa na Pedreira ˙ Quarry House
˙estela ataíde Texto Text ˙tamás Bujnovszky Fotografia Photography

Rodeada de falésias angulares e bosques frondosos, 
a Hideg-ház é um objeto invulgar na paisagem dos 
arredores de Köszeg, uma charmosa cidade histórica 
na Hungria.
Construída num espaço utilizado como pedreira há 
alguns séculos, o local tem nas rochas expostas um 
dos seus elementos visuais mais fortes. Tendo como 
fatores decisivos na organização dos espaços desta 
casa de 110 m2 a luz natural e a vista para a natureza 
circundante, a Hideg-ház foi construída 10 metros 
acima da estrada que percorre o fundo do vale onde 
se encontra.
Erigida alguns palmos acima do terreno, a cabine de 
madeira composta por dois blocos acoplados através de 
uma espessa moldura preta parece flutuar sobre o chão. 

Surrounded by angular cliffs and leafy woods, Hideg-
ház is an unusual object in the landscape in the 
outskirts of Köszeg, a charming historic city in Hungary.
Built in an area used as a quarry a few centuries ago, 
the site has one of its strongest visual elements in 
the exposed rocks. As the decisive factors behind the 
organisation of the spaces of this 110-sqm house were 
natural light and views of the natural surroundings, 
Hideg-ház was built ten metres above the road that 
runs along the bottom of the valley where it is located.
Erected a few feet above the ground, the wooden cabin 
consists of two blocks connected via a thick black frame 
that seems to float above the ground. In the centre, 
between the two units, there is a covered terrace with 
perfect views to outside.

No centro, entre as duas unidades, encontra-se um 
terraço coberto, com vistas perfeitas para o exterior. 
Num país com um clima muito variado, a Hideg-ház 
exigiu dos arquitetos Attila Béres e Jusztina Balázs 
decisões arquitetónicas inteligentes, de forma a 
manter a cabine confortável ao longo das quatro 
estações. Uma combinação entre tecnologia e 
soluções ecológicas simples resultou em custos 
de construção moderados e baixíssimos 
consumos de energia. 

In a country with a greatly varying climate, 
Hideg-ház required smart architectural decisions 
from architects Attila Béres and Jusztina Balázs, 
in order to keep the cabin comfortable throughout 
the four seasons. A combination of technology 
and simple ecological solutions resulted in 
moderate construction costs and extremely 
low energy consumption.
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Em Bratislava, Eslováquia, a equipa da architekti.sk  
desenvolveu um projeto residencial  cuja ideia chave era 
criar um ambiente relaxante, com estacionamento para três 
automóveis, num jardim situado por detrás da tradicional 
residência familiar do cliente. 
Conectada com o edifício principal de estilo neo barroco 
através do nível da garagem (subterrâneo) e do telhado 
verde situado sobre a mesma, a Home Spa é um refúgio 
rodeado de natureza que transporta os residentes para 
longe do bulício da capital eslovaca.  

In Bratislava, Slovakia, the team from architekti.sk has 
developed a residential project whose key idea was to 
create a relaxing environment, with parking for three cars, in 
a garden located behind the client’s traditional family home.
Connected to the main neo-Baroque style building via the 
garage level (underground) and via the green roof located on 
top of it, the Home Spa is a haven surrounded by nature that 
transports the residents far from the hustle and bustle of 
the Slovak capital.
Totally dedicated to relaxation, the ground floor includes 

home spa 
Retiro Relaxante ˙ Relaxing Retreat
˙estela ataíde Texto Text ˙tomáš manina Fotografia Photography

Totalmente dedicado ao relaxamento, o rés do 
chão inclui uma área wellness com piscina, jacuzzi, 
sauna e um tepidarium. No primeiro andar, as cores 
claras transmitem tranquilidade e o terraço exterior 
foi projetado para desfrutar da natureza depois de 
uma massagem. 
Numa constante ligação com o jardim graças 
às paredes envidraçadas, a Home Spa fomenta 
uma interação permanente com o exterior, 
proporcionando um nível de privacidade ao ar livre 
atualmente difícil de encontrar no centro de uma 
grande cidade. 

a wellness area with swimming pool, jacuzzi, sauna 
and tepidarium. On the first floor, the light colours 
convey tranquillity and the outdoor terrace has 
been designed to enjoy nature after a massage.
In a constant connection with the garden thanks to 
glass walls, the Home Spa encourages permanent 
interaction with the outside world, providing a level 
of privacy to the open air hard to find nowadays in 
the centre of a major city.
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Transformar cada divisão numa autêntica caixa de 
tesouros e numa experiência sensorial com o seu 
próprio caráter arquitetónico. Foi este o fio condutor 
que orientou os criativos da Whipple Russel 
Architects no desenvolvimento desta residência 
em Beverly Hills, Califórnia.
Nos primeiros instantes na casa Laurel Way a 
sensação imediata é de uma leveza inerente e de 
uma constante ligação com o exterior. 

Transforming every room into a veritable treasure 
trove and into a sensory experience with its own 
architectural character – this was the common 
thread guiding the designers at Whipple Russell 
Architects through the development of this 
residence in Beverly Hills, California.
In your first moments inside the Laurel Way house 
the immediate sensation is one of an inherent 
lightness and a constant connection to outdoors. 

LaureL Way
Oásis na Califórnia ˙ Oasis in California
˙estela ataíde Texto Text ˙william maccollum, art gray photography Fotografia Photography

Por toda a propriedade é visível o equilíbrio 
entre os elementos arquitetónicos verticais e 
horizontais, quase geométricos, e o lado fluido 
da residência, conferido pelos três níveis de 
vegetação e pelos dois canais de água que 
rodeiam a casa, conferindo-lhe a aparência de 
uma ilha flutuando no céu azul da Califórnia. 
Este «fosso de água» acrescenta também ao 
edifício uma sensação de limite, de proteção, sem 
no entanto obstruir a paisagem.

Throughout the property you can see the balance 
between the almost geometric vertical and 
horizontal architectural elements, and the fluid 
side of the residence, conferred by the three levels 
of vegetation and by the two channels of water 
that surround the house, giving it the appearance 
of an island floating in the blue Californian sky. 
This «water moat» also adds a sense of limit, of 
protection to the building, without obstructing 
the view.
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˙Arquitetura ˙Architecture
Whipple russel architects

˙Localização ˙Location
Califórnia, eua / California, uSa

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013

Denunciando a assinatura do seu arquiteto, a 
Laurel Way tem como um dos elementos centrais 
da sua composição o jogo de texturas usado 
recorrentemente pelo arquiteto Marc Whipple. 
Texturas macias junto de pedra bruta e painéis 
de madeira rica combinados com vidro criam 
ambientes requintados e acolhedores cujas 
características (aquecimento, iluminação, lareiras, 
etc.) podem, graças ao sistema de domótica 
instalado em toda a propriedade, ser controladas 
nos iPads e iPods espalhados pelas divisões ou 
no iPhone do proprietário, em qualquer ponto 
do mundo. 
Enfatizando em cada divisão a relação entre vida 
interior e exterior, este projeto tira partido das 
vistas deslumbrantes sobre o Oceano Pacífico, seja 
a partir das divisões repletas de paredes de vidro, 
dos terraços e jardins ou da piscina infinity cuja 
construção atrai o olhar para o horizonte. 

Revealing the signature of its architect, the 
play on textures repeatedly used by architect 
Marc Whipple is one of the central elements of 
Laurel Way’s composition. Soft textures next to 
rough stone and rich wood panelling, combined 
with glass create exquisite and welcoming 
environments, the characteristics of which 
(heating, lighting, fireplaces, etc.), thanks to the 
home automation system installed throughout the 
property, are able to be controlled on the iPads and 
iPods dotted around the rooms, or on the owner’s 
iPhone, anywhere in the world.
Emphasising in each room the relationship 
between indoor and outdoor living, this project 
takes advantage of the stunning views over the 
Pacific Ocean, whether from the rooms with glass 
walls, from the terraces and gardens or from the 
infinity pool, whose construction pulls the eye 
towards the horizon.
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Baku, capital do Azerbaijão, constitui o palco deste 
surpreendente projeto arquitetónico que deu forma ao 
Heydar Aliyev Center, destinado a ser o epicentro da 
programação cultural do país.
O estilo vincadamente futurista de Zaha Hadid transparece 
desde logo nas ondulações, bifurcações, dobras e 
inflexões do edifício, que tendem a esbater a diferenciação 

Baku, capital of Azerbaijan, provides the stage for this 
astounding architectural project, which have given shape 
to the Heydar Aliyev Center, destined to be the epicentre of 
the country’s cultural programme.
The distinctly futuristic style of Zaha Hadid shines through 
immediately in the building’s undulations, offshoots, 
bends and inflections, which tend to blur the conventional 

heydar aLiyeV center
Fluidez Complexa ˙ Complex Fluidity
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙1, 2, 4 hélène Binet; 3, 5 hufton + crow  Fotografia Photography
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convencional entre objeto arquitetónico e 
paisagem urbana. A «pele» que reveste o volume 
acabou por se tornar num dos maiores desafios 
para que se conseguisse obter um resultado 
contínuo e homogéneo. A iluminação também 
foi alvo de uma criteriosa análise, contribuindo 
para que a leitura do edifício seja distinta de dia 
e de noite.
Reflexo do desenvolvimento de uma 
interpretação firmemente contemporânea, foi 
intuito dos arquitetos fazer do Heydar Aliyev 
Center um ícone que celebra a cultura Azeri e o 
otimismo de uma nação voltada para o futuro. 

distinction between architectural object and 
urban landscape. The «skin» covering the 
volume turned out to be one of its greatest 
challenges, to be able to achieve a continuous 
and homogeneous result. The lighting was also 
subjected to careful analysis, leading to the 
building being interpreted differently depending 
on whether it is viewed during the day or at night.
Reflection of the development of a firmly 
contemporary interpretation, the architects’ 
intention was to make the Heydar Aliyev Center 
an icon that celebrates Azeri culture and the 
optimism of a forward-looking nation.

˙Arquitetura ˙Architecture
zaha hadid architects

˙Obra ˙Work 
heydar aliyev Center

˙Localização  ˙Location
Baku, azerbaijão/azerbaijan

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2012

maggie’s cancer 
caring center
Escultura Orgânica ˙ Organic Sculpture
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙philip Vile Fotografia Photography

De portas abertas desde setembro de 2013, o Maggie’s 
Cancer Caring Center veio trazer a Aberdeen, Escócia, um 
lugar de convívio e de orientação para doentes com cancro.
Desenhado pelo gabinete de arquitetura Snøhetta, o 
pavilhão é envolvido por uma concha branca que sobressai 
no contexto marcadamente campestre. Enquanto o 
revestimento exterior esculpe os espaços principais, a 
estrutura do miolo, em madeira, contribui para conferir um 
maior aconchego às áreas interiores, divididas entre um 
piso térreo e uma mezzanine.

Having opened its doors in September 2013, Maggie’s 
Cancer Caring Centre has brought a place to socialize and 
of guidance for cancer patients to Aberdeen, Scotland.
Designed by the architectural practice Snøhetta, the 
pavilion is surrounded by a white shell that stands out in 
the markedly rural context. While the outer lining sculpts 
the main spaces, the structure of the shell’s contents, in 
wood, contributes to give more warmth to the interior 
areas, divided between a ground floor and a mezzanine.
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centro de cuLtura 
contemporânea de 
casteLo Branco
Traçado Flutuante ˙ Floating Outline
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙adrià goula Fotografia Photography

É em pleno centro histórico da cidade de Castelo 
Branco que, desde 2013, nos deparamos com 
uma presença indiscreta erguida no seguimento 
da remodelação da Praça da Devesa. Com o 
propósito de criar um centro cultural que não 
quebrasse a amplitude do espaço público em que 
se insere, o arquiteto catalão Josep Lluís Mateo, 
em colaboração com o arquiteto português Carlos 
Reis Figueiredo, decidiu-se a projetar um edifício 
flutuante. Revestido a metal e madeira, o Centro 
de Cultura Contemporânea de Castelo Branco 
(CCCCB) resulta, assim, num traçado ascendente, 
dividindo-se em quatro níveis e diversos espaços, 
entre os quais, uma pista de patinagem de gelo 
sintético, um auditório com 275 lugares e áreas 
de exposição.

Since 2013, in the historic centre of the city of 
Castelo Branco, you are greeted by an indiscreet 
presence erected following the redevelopment 
of the Praça da Devesa square. With the aim of 
creating a cultural centre that would not break 
the amplitude of the public space in which it 
stands, Catalan architect Josep Lluís Mateo, in 
collaboration with Portuguese architect Carlos 
Reis Figueiredo, decided to design a floating 
building. Coated with metal and wood, the ‘Centre 
of Contemporary Culture of Castelo Branco’ 
(CCCCB) thus results in an upward design, divided 
into four levels and various spaces, which include 
a synthetic ice skating rink, an auditorium with 
275 seats and exhibition areas.
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aeroporto 
internacionaL de 
shenzhen Bao’na
Viajar no Futuro ˙ Travelling in the Future
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙studio fuksas Fotografia Photography

Há construções para as quais olhamos uma, duas, três 
vezes, e mesmo assim continuam a surpreender-nos a 
cada relance. O terminal 3 do Aeroporto Internacional 
de Shenzhen Bao’na (China), projetado pelos arquitetos 
Massimiliano e Doriana Fuksas, é certamente uma delas.
Evocando os contornos de uma manta (peixe), a estrutura 
do terminal estende-se por cerca de 500.000 m2, 
revestindo-se de uma cobertura de metal e vidro cujo 
padrão lembra favos de mel. Em consonância com a 
alvura exterior, também no âmago do terminal o tom 
predominante é o branco – replicando fielmente os 
hexágonos de luz sugeridos pelos «favos de mel»  –, 

There are constructions that you can look at once, twice, 
three times, and they still continue to surprise you with 
every glance. Terminal 3 of Shenzhen Bao’na International 
Airport (China), designed by architects Massimiliano and 
Doriana Fuksas, is certainly one such building.
Bringing to mind the contours of a manta ray, the 
terminal’s structure develops over an area of around 
500,000 sqm, and is coated with a metal and glass roof 
whose pattern resembles a honeycomb. In line with the 
white used outside, the core of the terminal also has 
white as its predominant tone – faithfully replicating the 
hexagons of light suggested by the «honeycomb» –,

ocasionalmente pontuado pela utilização do aço inoxidável 
que reflete igualmente o padrão da cobertura. Ainda 
no interior do edifício, marcado pela fluidez, elegância 
e originalidade, sobressaem as colunas cónicas que 
sustentam o teto, bem como múltiplas «árvores» 
estilizadas que mais não são do que ventilações de  
ar condicionado.
Depois de, no final de 2013, ter finalizado com êxito  
o terminal 3, o Estúdio Fuksas vê-se agora envolvido  
em duas fases posteriores de ampliação do mesmo 
aeroporto, com conclusão prevista para 2025 e  
2035 respetivamente.

punctuated now and then by the use of stainless steel 
which also reflects the pattern of the roof. Continuing in 
the interior of the building, marked by fluidity, elegance 
and originality, highlights include the conical columns 
supporting the ceiling, and the many stylised «trees», 
which are nothing more than air conditioning vents.
After having successfully completed terminal 3 at the end 
of 2013, Studio Fuksas is now involved in two subsequent 
expansion phases at the same airport, with completion 
scheduled for 2025 and 2035 respectively.
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escoLa de 
arquitetura aBedian
Informal e Flexível ˙ Informal and Flexible
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙1, 3 peter Bennetts; 2 craB studio Fotografia Photography

Conquistado pelo CRAB Studio, o projeto para a Escola de 
Arquitetura Abedian, situada em Queensland, beneficiou 
seguramente da experiência de Peter Cook e Gavin 
Robotham enquanto professores de arquitetura. O facto 
de somarem já experiência ligada à conceção de outro 
projeto universitário terá tido igualmente influência no 
desenvolvimento da proposta.
Acompanhando a inclinação da colina, o desenho do edifício 
longitudinal considerou uma ala central que trespassa o 
interior. Além da grandeza e do arejamento dos espaços 
– favoráveis dado que o clima deste estado australiano 
tende a ser quente e húmido –, também o mobiliário 
colorido e flexível contribui para potenciar o caráter 
informal do edifício finalizado em 2013.

Awarded to CRAB Studio, the project for the Abedian 
School of Architecture, located in Queensland, certainly 
benefited from the experience of Peter Cook and Gavin 
Robotham as architecture professors. The fact that they 
added to this, experience connected to design of another 
university project will also have had influence on the 
development of the proposal.
Following the slope of the hill, the design of the 
longitudinal building features a central wing, which pierces 
the interior. In addition to the grandeur and to the airing 
of the spaces – something favourable given the climate 
of this Australian state tending to be hot and humid –, the 
colourful and flexible furniture also contributes to enhance 
the informal character of the building completed in 2013.

piso 0 ˙ floor  plan 0

piso 1 ˙ floor  plan 1

piso 2 ˙ floor  plan 2
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Arquiteto
Architect

O espaço arquitetónico ganha sentido quando nele o indivíduo 
atua, vive, interage… habita. Projetar e conceber espaços 
pressupõe, portanto, a capacidade de interpretar as relações que o 
Homem estabelece em sociedade e de as codificar na manipulação 
dos instrumentos de desenho, conciliando a simplicidade dos 
gestos com a necessária funcionalidade.

Uma casa, entendida como a estrutura primeira de acolhimento, 
terá de traduzir e sistematizar a complexidade das ações dos seus 
habitantes, assegurando condições indiscutíveis de conforto e de 
bem-estar. Por este motivo, um projeto de habitação unifamiliar 

é o resultado de um processo iterativo de análise e síntese, com 
o objetivo de dar resposta às vivências específicas de quem a irá 
ocupar. É deste modo indispensável que o cliente consiga transmitir 
o seu modo de habitar para que o resultado final seja o melhor. A 
casa é a materialização dos modos de viver de cada um.

Pretende-se, por isso, que o compromisso formal e tipológico 
entre as partes que constituem o todo seja catalisador de uma 
dinâmica que promova a flexibilidade dos espaços e que garanta, 
simultaneamente, a resposta às exigências daqueles que, a curto 
ou longo prazo, deles irão usufruir.

The architectural space gains meaning when the individual acts in, 
lives in, interacts in... inhabits it. Designing and conceiving spaces 
therefore requires the ability to interpret the relationship that man 
establishes in society and to encode these when handling the 
design instruments, reconciling the simplicity of gestures with the 
necessary functionality.

A house, seen as the main accommodation structure, has to 
translate and systematise the complexity of the actions of its 
inhabitants, ensuring indisputable conditions of comfort and 
wellbeing. For this reason, a project for a detached family home is 
the result of an iterative process of analysis and synthesis, with 

the aim of meeting the specific requirements of those who will 
occupy it. Thus it is essential that the client manages to transmit 
his/her way of inhabiting so that the end result will be the best 
one. The house is the materialisation of each individual’s ways 
of living.

Therefore it is intended that the formal and typological 
commitment between the parties that make up the whole 
provides the catalyst for the dynamics that promote the 
flexibility of the spaces and simultaneously ensures the response 
to the requirements of those who, in the short or long term, will 
enjoy them. 

habitar

OPINIãO
O P IN I O N

To Inhabit

Frederico Valsassina 
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artWear

europa / europe
> Museu d’Orsay / Musée d'Orsay (Paris)
> Museu do Louvre / Musée du Louvre (Paris)
> Museu do Prado / Museo del Prado (Madrid)
> Museu Thyssen-Bornemisza / Museo 
Thyssen-Bornemisza (Madrid)

portugal
> Casa das Histórias Paula Rego
> MUDE – Museu do Design e da Moda
> Fundação Júlio Pomar / 
Júlio Pomar Foundation
> Museu Fundação Oriente 
> Casa Fernando Pessoa 
> etc. 

merchandising cuLturaL
Europa Rendida ao Design Português 
Europe Enamoured with Portuguese Design
˙estela ataíde Texto Text ˙1-4 artwear; 5-10 unKnowndesign Fotografia Photography

Para os apreciadores de cultura, a passagem pela loja de 
brindes de um museu é uma etapa obrigatória após uma 
visita ao mesmo. Levar consigo para casa um pouco da 
arte exposta é um ritual incontornável para os incontáveis 
visitantes que anualmente se deslocam a espaços como o 
Museu D’Orsay, em Paris, o Museu do Prado, em Madrid, ou a 
Royal Academy of Arts, em Londres. O que muitos visitantes 
não saberão é que, entre as lembranças disponíveis, 
várias têm assinatura portuguesa, sendo integralmente 
desenhadas e produzidas em Portugal. 

For culture vultures, a trip to the gift shop of a museum is a 
must after you’ve completed your visit. Taking home a piece 
of the art on display is an essential ritual for countless visitors, 
who travel each year to places such as the Musée d’Orsay 
in Paris, the Prado in Madrid or the Royal Academy of Arts in 
London. What many visitors do not know is that, among the 
souvenirs on sale, many feature the Portuguese signature, 
and are entirely designed and produced in Portugal.
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Seja através de colaborações permanentes ou pontuais, as 
empresas UNKNOWNDesign e Artwear deram o salto do 
merchandising cultural de instituições nacionais de referência, como 
o Museu Fundação Oriente e a Fundação Calouste Gulbenkian, para 
museus europeus como o Thyssen-Bornemisza e o Belvedere. 
Criadora de merchandising de arte desde 1998, o trabalho da 
Artwear chamou a atenção dos museus internacionais em 2012. 
Atualmente, de acordo com Duarte Lukas, 70% do trabalho da 
empresa destina-se a instituições estrangeiras. Lukas, que partilha 
as funções de diretor geral com Luís Pilar, acredita que o sucesso 
da marca junto dos museus se justifica pela «qualidade do design 
e produto final». Produtora de uma vasta gama de peças, de 
t-shirts, chávenas, canecas a capas de iPads, mochilas e leques, o 
responsável defende que o merchandising da Artwear se distingue 
por «um profundo conhecimento das tendências de compra nos 
museus, bem como dos materiais e formatos» que apresenta. 

Whether through permanent or occasional collaborations, the 
companies UNKNOWNDesign and Artwear have made the leap 
from cultural merchandising in well known Portuguese institutions, 
such as the Museu Fundação Oriente and the Calouste Gulbenkian 
Foundation, to European museums such as the Museo Thyssen-
Bornemisza and the Belvedere.
Creating art merchandising since 1998, the work of Artwear caught 
the attention of international museums in 2012. At the moment, 
according to Duarte Lukas, 70% of the company’s work is destined 
for foreign institutions. Lukas, who shares the duties of 
managing director with Luís Pilar, believes that the success 
of the brand with museums is justified by the «quality 
of the design and final product». Producing a wide range 
of items, from t-shirts, cups, mugs to iPad covers, backpacks 
and fans, the company director explains that the 
merchandising by Artwear stands out through «a detailed 
knowledge of buying trends in museums, as well as the 
materials and formats» that it presents.
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unKnoWndeSign

europa / europe
> Museu do Prado / Museo del Prado (Madrid)
> Museu Thyssen-Bornemisza / Museo 
Thyssen-Bornemisza (Madrid)
> Royal Academy of Arts (Londres / London)
> Museu Belvedere / Museum Belvedere 
(Viena / Vienna)

portugal
> Fundação Calouste Gulbenkian /
Calouste Gulbenkian Foundation
> Museu Nacional dos Coches 
> Mosteiro dos Jerónimos 
> Mosteiro da Batalha 
> Palácio Nacional da Pena 
> Museu Nacional de Soares dos Reis 
> etc.

Foi também o formato de um dos seus produtos que 
catapultou a UNKNOWNDesign para os palcos europeus. 
Criada em 2009 com o propósito de divulgar o património 
nacional, em 2010 a empresa foi contactada pelo Museu 
Thyssen-Bornmisza, que se interessou pelo formato 
pouco tradicional dos leques feitos para o Museu Calouste 
Gulbenkian. Isabel Penha Garcia, coordenadora de projetos 
da UNKNOWNDesign, não duvida que os principais trunfos 
da empresa são precisamente «a criatividade e a excelência 
do design de João Machado», responsável por todas as 
criações da marca, aliadas à sua própria paixão pelos 
museus e pelo estudo dos seus acervos. 

It was also the format of one of its products that catapulted 
UNKNOWNDesign onto the European stage. Established in 
2009 with the aim of promoting the nation’s heritage, in 
2010 the company was contacted by the Museo Thyssen-
Bornmisza, which was interested in the untraditional format 
of the fans made for the Calouste Gulbenkian Museum. 
Isabel Penha Garcia, project coordinator at UNKNOWNDesign, 
has no doubt that the principle assets of the company 
are precisely «creativity and design excellence of João 
Machado», responsible for all of the brand’s creations, 
coupled with her own passion for museums and for 
studying their collections.

Defendendo que «o merchandising é um veículo por 
excelência da divulgação do património cultural», Isabel 
Penha Garcia alerta que «quando se trabalha com imagens 
do património, o rigor no seu tratamento é sagrado, não 
há margem para o erro ou a deturpação». E é com este 
cuidado rigoroso que todos os leques, echarpes, difusores e 
perfumes de ambiente, chávenas e candeeiros, entre muitas 
outras peças, 20% dos quais destinados à exportação, são 
personalizados à medida de cada exposição ou museu.
Com um interesse crescente por parte dos museus 
internacionais, ambas as empresas estão atualmente em 
negociações para a formação de novas parcerias. 

Believing that «merchandising is an exceptional vehicle 
for promoting cultural heritage», Isabel Penha Garcia warns 
that «when working with images of heritage, rigour in 
their treatment is sacred, there is no margin for error or 
misrepresentation». And it is with this rigorous care that 
all the fans, scarves, diffusers and home fragrances, cups 
and lamps, among many other items, 20% of which are for 
the export market, are customised to fit each exhibition 
or museum.
With a growing interest from international museums, 
both companies are currently in negotiations for 
the formation of new partnerships.
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cin
tendências de cor 
Colour Trends

Dividido nas coleções True Living, Vital Living, Stylish Living e Hyper Living, 
o catálogo Colour Living desvenda as tendências cromáticas para este ano 
através de quatro abordagens distintas à decoração do lar. Enquanto a linha 
True Living é composta por cores suaves e serenas, a coleção Vital Living 
transporta a natureza para o interior com cores, texturas e estampados. 
A sofisticação define as cores Stylish Living, que contrastam com a rebeldia 
das tonalidades fortes da Hyper Living. 
Entre as 28 cores exclusivas que compõem o catálogo Colour Living, a CIN 
destaca a Orange Boost como Cor do Ano, por transmitir energia, arrojo, 
positivismo e alegria.  

Divided into the True Living, Vital Living, Stylish Living and Hyper Living 
collections, the Colour Living catalogue reveals the colour trends for this year 
through four different approaches to home decoration. While the True Living 
range consists of soft and serene colours, the Vital Living collection brings 
nature indoors with colours, textures and prints. Sophistication defines the 
Stylish Living colours, which contrast with the rebelliousness of the deep 
shades of Hyper Living.
Among the 28 exclusive colours that make up the Colour Living catalogue, 
CIN highlights Orange Boost as Colour of the Year, as it transmits energy, 
daring, positivism and joy.
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petaL
inspiração floral
Floral Inspiration

Lembrando imediatamente uma delicada flor, a mesa Petal, 
composta por três «pétalas» que se sobrepõem, permite 
adicionar um elegante toque natural a qualquer ambiente.
Salih Tekeredzic é o autor desta mesa desenhada para a 
Manulution, uma subsidiária em Washington, EUA, da Rukotvorine, 
uma empresa bósnia fundada em 1927 e que constrói desde 
então móveis entalhados à mão.
A Petal está disponível em diversos acabamentos de madeira, 
nomeadamente em cerejeira, nogueira e carvalho silvestre.

Immediately bringing to mind a delicate flower, the Petal table, 
made up of three overlapping «petals», allows you to add a 
touch of natural elegance to any environment.
Salih Tekeredzic is the creator behind this table designed for 
Manulution, the Washington, DC based subsidiary of Rukotvorine, 
a Bosnian company founded in 1927, from when it has been 
creating handcrafted furniture.
The Petal is available in various wood finishes, in particular 
cherry, walnut and maple.

apriL, may, June
preciosos expositores
Precious Display Units

Mais do que meras estantes, April, May, June são verdadeiros 
expositores para exibir e guardar cuidadosamente os 
objetos mais queridos. 
Desenhados por Gino Carollo para a Bonaldo, os formatos 
originais de April, May, June lembram preciosos frascos de 
perfume, que podem ser utilizados isoladamente ou em 
conjunto, em qualquer divisão da casa. 
Feitas em metal lacado, a estrutura e as prateleiras estão 
disponíveis em diversas cores.  

More than just bookshelves, April, May, June are veritable 
display cabinets to put on show and carefully store your 
dearest objects.
Designed by Gino Carollo for Bonaldo, the original shapes 
of April, May, June bring to mind precious perfume bottles, 
which can be used on their own or together, in any room 
of the home.
Made out of lacquered metal, the structure and shelves 
are available in several colours.
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isLands
reformular conceitos 
Reworking Concepts

Apresentadas no Fuori Salone 2014, em Milão, 
as estações de trabalho Islands resultam de 
uma colaboração entre o design, qualidade e 
funcionalidade das superfícies Caesarstone e a 
criativa assinatura do estúdio de design londrino 
Raw Edges. 
Visando reformular a típica organização das ilhas 
de cozinha, nestas vanguardistas estações de 
trabalho os armários e eletrodomésticos são 
encaixados nos espaços vazios da superfície 
Caesarstone, em vez de meramente colocados em 
cima ou em torno da mesma, valorizando assim o 
seu valor e funcionalidade.   

Presented at the Fuori Salone 2014, in Milan, 
the Islands work stations are the result of a 
collaboration between the design, quality and 
functionality of Caesarstone surfaces and the 
creative style of London based design studio 
Raw Edges.
With the aim of reworking the typical organisation 
of kitchen islands, in these avant-garde work 
stations, the cabinets and appliances are fitted 
into the empty spaces of the Caesarstone surface, 
rather than merely being placed on top of or 
around it, thus enhancing its value 
and functionality.

BLackcork
cortiça contemporânea
Contemporary Cork

Com uma vasta experiência na área do isolamento 
para construção, a Sofalca, empresa produtora 
de aglomerado de cortiça expandida, apresentou 
na Maison & Objet, em Paris, uma nova marca de 
mobiliário de design contemporâneo. 
Com direção de arte do designer Toni Grilo, a 
BlackCork conta com interessantes propostas de 
Elder Monteiro, Gonçalo Campos, Rui Pereira, Daniel 
Vieira, Luís Nascimento e do próprio Toni Grilo. 

With vast experience in the field of insulation in 
construction, Sofalca, which produces expanded 
cork agglomerate, presented a new brand of 
contemporary design furniture at Maison & 
Objet in Paris.
With art direction from designer Toni Grilo, 
BlackCork features interesting proposals by Elder 
Monteiro, Gonçalo Campos, Rui Pereira, Daniel 
Vieira, Luís Nascimento and from Toni Grilo himself.
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Freud 
polivalente
Multipurpose

daLa
novos elementos
New Items

Composto por dois elementos, o sofá Freud 
permite combinações ilimitadas, tornando-se 
assim capaz de responder às necessidades de 
diferentes ambientes. 
Desenhado por Mario Bellini para a Meritalia, este 
sofá modular é sustentado por uma estrutura 
em madeira maciça, posteriormente estofada em 
poliuretano flexível e decorado com uma capa 
completamente removível. Graças a um movimento 
mecânico manual, as costas do sofá podem ser 
movidas, permitindo diferentes posições. 
Extremamente polivalente, o sofá Freud 
está disponível em couro ou tecido e em 
diversas cores. 

Made up of two elements, the Freud sofa 
allows for unlimited combinations, thus 
enabling it to meet the requirements of 
different environments.
Designed by Mario Bellini for Meritalia, this 
modular sofa is sat on a solid wood frame, which 
is then upholstered in flexible polyurethane and 
decorated with a fully removable cover. Thanks to 
its manual mechanical movement, the back of the 
sofa can be moved, allowing different positions.
Extremely versatile, the Freud sofa is available 
in leather or fabric and in several colours.

Desenhada por Stephen Burks para a Dedon, a coleção 
Dala conta com dois novos elementos, uma lanterna e um 
vaso que, à semelhança das restantes peças, são feitos 
numa estrutura em malha de alumínio à qual é aplicada uma 
revolucionária fibra Dedon, criada a partir de embalagens de 
bebidas e alimentos recicladas.
Disponível em três tamanhos na cor stone, a lanterna tem 
uma abertura para garantir que a luz das velas brilhe sem 
barreiras, sendo a chama protegida do vento por uma tela 
transparente colocada no interior. A lanterna é adornada 
com uma alça em couro que permite optar entre pendurá-la 
ou colocá-la no chão. Equipado com um recipiente interno 
de plástico, o novo vaso Dala, disponível em dois tamanhos 
e em duas cores, stone e grass, adiciona sofisticação a 
qualquer ambiente exterior.

Designed by Stephen Burks for Dedon, the Dala collection 
features two new items, a lantern and a planter, which, 
like the other pieces in the collection, begin with a frame 
of aluminium mesh to which a revolutionary Dedon fibre, 
created from recycled food and beverage packaging, 
is applied.
Available in three sizes in stone colour, the lantern features 
an open weave to ensure that the candlelight shines 
without barriers, while the flame is protected from the 
wind by a transparent tube placed inside. The lantern 
is embellished with a leather strap, which allows you to 
choose between hanging it up and placing it on the ground. 
Equipped with an internal rotomolded pot, the new Dala 
planter, available in two sizes and two colours, stone and 
grass, adds sophistication to any outdoor environment.
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i-sink
cozinha tecnológica
Technological Kitchen

Recorrendo a tecnologia de vanguarda, a Teka 
transforma os movimentos na cozinha em tarefas 
práticas, elegantes e sofisticadas. Além de um 
design arrojado, o lava-louças i-Sink está equipado 
com um comando touch control, que permite 
ligá-lo e desligá-lo, bem como regular o caudal 
e a temperatura da água. 
Versátil e funcional, o i-Sink facilita as tarefas 
diárias, permitindo ainda uma utilização mais 
económica, ao conferir ao utilizador um controlo 
total de todas as características da sua utilização. 

Using cutting edge technology, Teka transforms 
movements in the kitchen into practical, elegant 
and sophisticated tasks. In addition to a daring 
design, the i-Sink is equipped with a touch control, 
which allows you to turn the tap on and off, as well 
as control the water flow and temperature.
Versatile and functional, the i-Sink makes everyday 
tasks easier, while also ensuring more economical 
use, by giving the user complete control of all of 
its features.

myk
suave apoio
Soft Support

São quatro os elementos que compõem esta 
mesa de café da Finne Architetcts, todos 
com formas inspiradas na morfologia de 
terrenos, conferindo à estrutura um espírito 
livre e divertido.
O nome desta mesa de café revestida 
com couro macio, MYK (que em norueguês 
significa suave), reflete o conceito que guiou 
a sua criação: adotar formatos encontrados 
na natureza para criar uma sensação 
de paisagem abstrata nos interiores de 
residências ou outros edifícios. 

This coffee table from Finne Architects is 
made up of four elements, all with shapes 
inspired by terrain morphology, giving the 
structure a free and fun spirit.
The name of this coffee table lined with 
soft leather, MYK (which means soft in 
Norwegian), reflects the concept behind its 
creation: to adopt shapes found in nature to 
create a sense of abstract landscape in the 
interiors of homes or other buildings.

© BENJAMIN BENSCHNEIDER
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toiture
garantir a pontualidade
Ensuring Timeliness

Este original relógio de parede desenhado por David 
Raffoul/Fabrica para a Diamantini & Domeniconi faz uma 
original interpretação de uma casa de pássaros, sobretudo 
graças à forma como é representado o telhado. Além de ser 
o elemento responsável pela suspensão do relógio, a corda 
colorida é também utilizada para continuar o desenho da 
casa, definindo o formato do telhado.  
Feito de perfumada madeira de cedro do Líbano, tratada 
com um acabamento de óleo, o relógio Toiture mantém um 
delicioso aroma até um ano. A corda que sustenta o relógio 
pode ser vermelha, verde, amarela, branca, azul ou rosa. 

This original wall clock designed by David Raffoul/Fabrica 
for Diamantini & Domeniconi is an unusual interpretation 
of a bird house, especially thanks to the way the roof 
is represented. Besides being the part responsible for 
hanging up the clock, the colourful rope is also used to 
continue the design of the house, defining the shape 
of the roof.
Made of fragrant cedar wood from Lebanon, treated with 
an oil finish, the Toiture clock keeps its delicious aroma 
for up to a year. The rope holding the clock up can be red, 
green, yellow, white, blue or pink.
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rosinante
a galope
Rock & Gallop

Por ser produzida em Espanha, foi o famoso cavalo de Don 
Quixote quem deu o nome à Rosinante, uma coleção de 
cavalos de baloiço para adultos e crianças. 
Sabendo que carrosséis e rodas gigantes sempre 
fascinaram adultos e crianças de todo o mundo, Eero 
Aarnio desenhou para a Vondom um produto nunca antes 
visto: um cavalo de baloiço adequado a diferentes faixas 
etárias. Rompendo com o modelo tradicional, que apenas 
baloiça para a frente e para trás, o Rosinante está também 
equipado com uma base que lhe permite girar, tornando a 
experiência infinitamente mais divertida. 

Given that it is produced in Spain, it was Don Quixote’s 
famous horse that gave its name to Rosinante, a 
collection of rocking horses for adults and children.
Knowing carousels and ferris wheels have always 
fascinated adults and children from around the world, 
Eero Aarnio has designed a product never seen before for 
Vondom: a rocking horse suitable for different age groups. 
Breaking with the traditional model, which only rocks back 
and forth, the Rosinante is also equipped with a base that 
allows you to rotate, making the experience infinitely 
more entertaining.

papiLLon
descanso espontâneo 
Spontaneous Relaxation

Pensada por Katy Meyer para a Brühl, a criativa 
cadeira Papillon adapta-se a diferentes 
ambientes. Além de poder combinar a estrutura 
delicada com almofadas removíveis de estilo puro, 
barroco ou art deco, o proprietário pode ainda 
escolher entre três tipos de madeira, dois tipos 
de formato para o encosto e ainda diferentes 
acabamentos para os suportes em metal.  
Dobráveis e fáceis de transportar, as cadeiras 
Papillon convidam à espontaneidade e à 
mobilidade. Qualquer local pode ser o escolhido 
para parar, descansar e desfrutar da vida. 

Designed by Katy Meyer for Brühl, the creative 
Papillon chair fits into a range of environments. 
In addition to being able to combine the delicate 
frame with removable cushions in pure, Baroque 
or Art Deco styles, the owner can also choose 
from three types of wood, two different formats 
for the backrest and also different finishes for 
the metal supports.
Foldable and easy to move about, Papillon chairs 
incite spontaneity and mobility. You can choose 
anywhere to stop, rest and enjoy life.
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kitset Lights
interagir com o design
Interacting with Design

Nikau, Koura, Kina, Hinaki, Flax, Ulu, Coral, Floral, Sola e Pequod são 
as dez linhas Kitset Lights, uma coleção de candeeiros desenhados 
por David Trubridge de acordo com a filosofia Seed System 
(Sistema Semente), que defende que uma semente é tudo o que 
é necessário para desenvolver um design, sendo que os clientes 
– os jardineiros desse design –, são essenciais para nutri-lo e 
fazê-lo crescer. 
Os candeeiros Kitset Lights são enviados por correio desmontados, 
acompanhados com todas as peças necessárias e instruções 
completas. A montagem, que não exige ferramentas, favorece a 
interação dos clientes com a peça que adquiriram, tornando-os 
parte do processo criativo.

Nikau, Koura, Kina, Hinaki, Flax, Ulu, Coral, Floral, Sola and Pequod 
are the ten Kitset Lights ranges, a collection of lamps designed by 
David Trubridge according to the Seed System philosophy, which 
states that a seed is all that is required to develop a design, and 
that the customers – the gardeners of this design –, are essential 
to nourish it and make it grow.
The Kitset Lights lamps are sent via post in a disassembled state, 
accompanied by all the necessary parts and complete instructions. 
Their assembly, which requires no tools, encourages the customers’ 
interaction with the piece they have purchased, making them part 
of the creative process.



h o u s et rend S  ˙  T R E N D S ˙  61  6 0  ˙  T R E N D S ˙  h o u s et rend S

BraBBu 
a força do design
The Power of Design

Mais do que peças de design, a Brabbu projeta e produz mobiliário, 
iluminação, tapeçaria, arte e acessórios que acrescentam harmonia 
e personalidade ao espaço onde são colocadas.
Como presentes que afagam os sentidos, o sofá Maree, o espelho 
Kaamos, a mesa lateral Luray e o candeeiro de mesa Apache são 
algumas das peças propostas pela Brabbu para criar ambientes 
envolventes e requintados, onde o conforto se alia à qualidade para 
adicionar ferocidade e força ao estilo de vida urbano. 

More than just design pieces, Brabbu designs and produces 
furniture, lighting, rugs, art and accessories that add harmony 
and personality to the space where they are placed.
As gifts that caress the senses, the Maree sofa, the Kaamos 
mirror, the Luray side table and the Apache table lamp are some of 
the pieces proposed by Brabbu to create engaging and exquisite 
environments, in which comfort is blended with quality to add 
ferocity and strength to the urban lifestyle.
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cashmere 
a delicadeza do mármore
The Delicateness of Marble

Enzo Berti é o responsável pelas linhas 
elegantes deste lavatório em mármore 
da Kreoo by Decormarmi, que confere 
personalidade e delicadeza a uma 
casa de banho. Com uma forma oval 
que termina num pequeno apoio onde 
é possível colocar um sabonete ou 
objeto ornamental, Cashmere pode ser 
colocada sobre um suporte em madeira 
ou mármore.
Para realçar as suas linhas sinuosas, 
aconselham-se os seguintes mármores 
para o Cashmere: Estremoz, Calacatta, 
Grey St Marie e Negro Marquina.

Enzo Berti is responsible for the elegant 
lines of this marble washbasin from 
Kreoo by Decormarmi, which confers 
personality and delicateness to any 
bathroom. With its oval shape, which 
ends in a small support where you place 
a bar of soap or an ornamental object, 
Cashmere can be placed on a wooden 
or marble base.
To highlight its sinuous lines, the 
following marbles are recommended 
for Cashmere: Estremoz, Calacatta, 
Grey St Marie and Negro Marquina.

pegasus home desk
ordenar o caos 
Order in Place of Chaos

Trazendo ordem ao caos da vida digital, a Pegasus 
Home Desk foi concebida para albergar todos 
os dispositivos eletrónicos que se tornaram 
imprescindíveis no quotidiano atual. 
Ideal para ter em casa, esta pequena secretária 
está decorada com uma espessa cobertura 
em couro, que pode ser enrolada ou dobrada 
para cima para aceder aos compartimentos 
sabiamente organizados por baixo da mesma, 
onde existe espaço para colocar o computador 
portátil, tablet, telemóvel, papel, carregadores 
ou outros acessórios. Guardados nestes 
compartimentos, os dispositivos estão 
acessíveis, mas organizados. 

Bringing order to the chaos of digital life, the 
Pegasus Home Desk has been designed to 
accommodate all the electronic devices that have 
become indispensable in everyday life nowadays.
Ideal to have at home, this small desk is decorated 
with a thick leather cover, which can be rolled or 
folded upwards to access the cleverly arranged 
compartments below it, where there is space 
to put your laptop, tablet, mobile phone, paper, 
chargers or other accessories. Stored in these 
compartments, the devices are easy to get to, 
while organised.

© CLASSICON GMBH
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huLL soFa
privacidade em público
Privacy in Public

O Hull Sofa permite aos utilizadores usufruir de um espaço 
semi-privado mesmo quando estiverem num ambiente 
público, seja para fazer uma chamada telefónica, uma 
conversa via Skype através do computador portátil, ler um 
livro ou simplesmente para uma conversa tranquila num 
local movimentado. Graças às elevadas ripas, o sofá cria 
uma barreira de proteção em torno dos seus ocupantes, 
criando alguma privacidade.
Composto por módulos, o Hull Sofa permite infinitas 
configurações, podendo ser adaptado às necessidades 
de cada ambiente. 

The Hull Sofa allows users to enjoy a semi-private space 
even when they are in a public setting, whether for making 
a telephone call, having a conversation via Skype on your 
laptop, reading a book or simply for a quiet conversation in 
a crowded place. Thanks to the high slats, the sofa creates 
a protective barrier around its occupants, producing a level 
of privacy.
Made up of modules, the Hull Sofa allows endless 
configurations, and can be adapted to the needs of 
every environment.

© 2013 KNAUF AND BROWN
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Vieques Xs
repensar o tradicional
Rethinking the Traditional

pi-no pi-no
adaptável
Adaptable

Uma versão menor da banheira Vieques, a Vieques 
XS remete para décadas passadas, proporcionando 
uma interessante viagem no tempo. Esta 
reinterpretação contemporânea das banheiras 
tradicionais, feita pela designer Patricia Urquiola 
para a Agape, é fabricada em aço, com acabamento 
em branco no interior e branco ou cinza escuro no 
lado exterior. 

A smaller version of the Vieques bathtub, the 
Vieques XS refers to past decades, providing an 
interesting voyage back in time. This contemporary 
reinterpretation of traditional bathtubs, made 
by designer Patricia Urquiola for Agape, is 
manufactured in steel, with a white finish in its 
interior and white or dark grey on its exterior.

Desenhada por Maija Puoskari, em parceria com 
Tuukka Tujula, as jarras de flores Pi-no Pi-no 
oferecem flexibilidade e adaptabilidade, rompendo 
com a dificuldade em ter uma jarra para cada tipo 
de flor. A altura e cor desta prática jarra podem ser 
ajustadas através da conjugação dos diferentes 
«anéis» de vidro, pelo que é possível criar diferentes 
jarras para cada situação ou tipo de flor. 
Graças à tampa de madeira, quando não está a 
expor flores, a Pi-no Pi-no pode funcionar como 
um recipiente. 

Designed by Maija Puoskari, in partnership with 
Tuukka Tujula, the Pi-no Pi-no flower vases offer 
flexibility and adaptability, removing the difficulty 
of having to have a vase for each type of flower. 
The height and colour of this practical vase can 
be adjusted through the combination of different 
«rings» of glass, allowing you to create different 
vases for each situation or type of flower.
Thanks to its wooden lid, when not displaying 
flowers, the Pi-no Pi-no can be used as a container.
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oLa25
edição comemorativa 
Commemorative Edition

Foi em 1989 que começou a parceria entre Paolo Pininfarina 
e Edi Snaidero, unidos pela paixão pela inovação tecnológica 
e pela beleza. Combinando a experiência de Snaidero em 
cozinhas e o design de Pininfarina, a cozinha Ola foi o 
primeiro fruto desta parceria. 
Após assinalarem, em 2010, os 20 anos do seu primeiro projeto 
com a versão Ola20, Pininfarina e Snaidero lançam agora a edição 
especial Ola25, uma cozinha com características funcionais 
e estilísticas únicas, da qual serão produzidas no máximo 84 
unidades, em honra dos 84 anos de atividade da Pininfarina.  
Do icónico design da Ola20, nasceu um produto ainda mais 
refinado e exclusivo, adaptável às exigências dos clientes, que 
se poderão inspirar em três versões diferentes: a futurista e 
provocadora Audace, a sensual Inedita ou a Classica, uma leitura 
moderna da versão original.  

The partnership between Paolo Pininfarina and Edi Snaidero, 
united by passion by technical innovation and by beauty, began 
in 1989. Combining the experience of Snaidero in kitchens and 
the design of Pininfarina, the Ola kitchen was the first fruit of 
this partnership.
After marking in 2010 the 20th anniversary of their first project 
with the Ola20 version, Pininfarina and Snaidero now launch the 
special edition Ola25, a kitchen with unique functional and stylistic 
features, of which at most 84 units will be produced, in honour of 
the 84 years of Pininfarina’s activity.
From the iconic design of Ola20, an even more refined and 
exclusive product has been created, adaptable to customer 
requirements, which can draw their inspiration from three different 
versions: the futuristic and provocative Audace, the sensual 
Inedita or the Classica, a modern take of the original version.
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soLo ceLLo 
suspensa
Suspended

Encontrar o equilíbrio perfeito entre força, leveza 
e elegância e perceber onde se encontrava a 
linha ténue que separa art deco e um estilo 
contemporâneo foram os grandes desafios 
do designer Félix Guyon ao desenhar esta 
cadeira suspensa. 
Sempre recetivo a colher inspiração nos mais 
diversos locais, para a Solo Cello a musa de Guyon 
foi uma vitrina de joias de uma galeria, onde um 
par de brincos em exposição guiou o formato da 
estrutura da cadeira suspensa. Já o seu nome 
deriva da música Cello Suite No.1,de Johann 
Sebastian Bach, que pode ser ouvida num filme 
feito acerca da construção da Solo Cello. 

Finding the perfect balance between strength, 
lightness and elegance and understanding just 
where the fine line separating art deco and a 
contemporary style lies – these were the major 
challenges faced by designer Félix Guyon when 
designing this suspended chair.
Always interested in gathering inspiration in 
different places, for the Solo Cello Guyon’s muse 
was a jewellery display cabinet in a gallery, where 
a pair of earrings on display guided the format of 
the structure of the suspended chair. As for the 
name, this is derived from the piece of music Cello 
Suite No.1, by Johann Sebastian Bach, which can 
be heard in a film made about the construction of 
the Solo Cello.

©  FÉLIX GUYON
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iggy
consola Versátil 
Versatile Console

Equipada com compartimentos «deslizantes», 
que podem ser facilmente afixados no local à 
escolha do proprietário, a consola Iggy é um 
móvel versátil que encoraja a criatividade 
individual e a adaptação aos gostos e 
necessidades de cada cliente. 
Desenhada para a Formabilio por Luca Longu, 
esta consola foi pensada para ser colocada 
num hall de entrada ou corredor, permitindo 
aos moradores pousarem os seus pertences 
ao chegar a casa. 

Fitted with «sliding» compartments that can be 
easily fixed in the place of the owner’s choosing, 
the Iggy console table is a versatile piece of 
furniture that encourages individual creativity 
and adaptation to the tastes and needs of 
each client.
Created for Formabilio by Luca Longu, this 
console table has been designed to be placed 
in an entrance hall or corridor, giving residents 
somewhere to place their belongings when 
they get home.
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symBiosis
fusão 
Fusion

Uma harmoniosa junção entre uma 
banheira e um lavatório, Symbiosis une 
dois elementos num só, num objeto 
adaptado ao corpo humano. 
Todas as canalizações desta criação 
do gabinete Desnahemisfera estão 
ocultadas no fundo duplo, concentrando 
o olhar na pureza do design do objeto. 
Além da estética, Symbiosis é também 
um produto tecnologicamente avançado, 
uma vez que a temperatura e a pressão 
da água podem ser controladas com um 
toque num botão, enquanto as colunas 
permitem ouvir música armazenada 
no smartphone ou outro dispositivo 
enquanto se desfruta de um 
banho relaxante. 

A harmonious blend of a bathtub and 
a washbasin, Symbiosis combines 
two elements in just one, in an object 
adapted to the human body.
All the plumbing of this creation from 
the Desnahemisfera studio is hidden 
in the double bottom, focusing the eye 
on the purity of the object’s design. 
Beyond its looks, Symbiosis is also a 
technologically advanced product, since 
water temperature and pressure can be 
controlled with the touch of a button, 
while the speakers let you listen to music 
stored on your smartphone or any other 
device as you enjoy a relaxing bath.

Leti
iluminação decorativa
Decorative Lighting

Transformando um candeeiro de teto básico num objeto poético, 
o Studio Macura apresenta Leti, um pendente monocromático 
decorado com um pássaro impresso em 3D.
Estes divertidos candeeiros estão disponíveis em preto, branco e 
vermelho, cada um acompanhado de um pica-pau da mesma cor. 
O pendente branco pode ainda ser combinado com pássaros de 
diferentes cores, nomeadamente preto, cinzento, verde, amarelo, 
cor de rosa, cor de laranja, azul, vermelho e roxo. 

Turning a basic ceiling lamp into a poetic object, Studio Macura 
presents Leti, a monochrome pendant lamp decorated with a 
3D printed bird.
These fun lamps are available in black, white and red, and each 
is accompanied by a woodpecker of the same colour. The white 
pendant can also be combined with birds of different colours, 
and in particular black, grey, green, yellow, pink, orange, blue, 
red and purple.

© N. PICOGNA / IKON
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armin
suave retiro
Soft Retreat

Oferecendo uma sensação de proteção, a 
cadeira Armin cria um refúgio privado. Macia e 
confortável, a forma da cadeira desenhada por 
Dorothee Mainka desenvolve-se a partir de uma 
curva côncava do lado direito e de uma curva 
convexa do lado esquerdo, que lhe conferem 
dinamismo visual. 
Ocultando a estrutura de metal, uma suave 
«cobertura» em tecelagem transforma a cadeira 
num retiro relaxante, onde é possível adotar 
diferentes posições de descanso para recarregar 
baterias após o trabalho ou simplesmente 
desfrutar do abraço acolhedor da Armin. 

Offering a sense of protection, the Armin chair 
creates a private retreat. Soft and comfortable, 
the shape of the chair designed by Dorothee 
Mainka is developed from a concave curve on the 
right side and from a convex curve on the left 
side, which endows it with visual dynamism.
Hiding the metal frame, a soft woven «cover» 
transforms the chair into a relaxing retreat 
where you can adopt different resting positions 
to recharge your batteries after work or simply 
enjoy the warm embrace of the Armin.
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Desde que foram mães, as irmãs Inês, 
advogada, e Sofia Simões, designer, 
depararam-se com uma dificuldade: 
encontrar brinquedos tradicionais de que 
gostassem. Impulsionadas pelo desejo de 
presentear os seus filhos com brinquedos 
clássicos com um toque contemporâneo, 
lançaram-se, juntamente com o também 
designer Rui Pereira, marido de Sofia, na 
aventura Carrossel.
Desde dezembro de 2012, os 
três dedicam-se a desenvolver os 
brinquedos Carrossel e, embora cada 
um desempenhe diferentes funções, do 
marketing ao styling e à logística, Inês, 
Sofia e Rui acompanham atentamente 
todas as etapas desta reinterpretação 
dos brinquedos tradicionais. 

Ever since they became mothers, sisters 
Inês and Sofia Simões, the former a 
lawyer, the latter a designer, have been 
faced with a challenge: finding traditional 
toys that they liked. Driven by the 
desire to give their children classic toys 
with a contemporary twist, they threw 
themselves, together with fellow designer 
Rui Pereira, Sofia’s husband, into the 
‘Carrossel’ venture.
Since December 2012, the three of 
them have been dedicated to developing 
Carrossel toys and although each of 
them has a different role, from styling 
to marketing or logistics, Inês, Sofia and 
Rui closely follow every stage in this 
reinterpretation of traditional toys.

Onde a Tradição Encontra o Presente 
Where Tradition Meets the Present
˙estela ataíde Texto Text ˙carrossel Fotografia Photography

carrosseL
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Que características pretendem que se associem aos 
brinquedos Carrossel?
inês - Aos brinquedos em si, que sejam originais, 
estimulantes, com longevidade, de estimação, decorativos, 
especiais! À marca Carrossel, queremos associar a 
possibilidade de juntar brincadeira e estética num mesmo e 
único objeto. Os nossos universos cromáticos – o Universo 
Doce, onde predominam as cores suaves, românticas e 
clássicas, e o Universo Salgado, onde predominam as cores 
arrojadas, garridas e divertidas – permitem que os pais, e 
já mesmo a criança, escolham o seu brinquedo tendo em 
conta a sua personalidade ou gosto pessoal, associando-se 
a um dos universos cromáticos do Carrossel. Os universos 
Doce e Salgado, refletindo o gosto de cada uma das «manas 
Carrossel», vai ao encontro do gosto dos nossos clientes, 
que se identificam com um ou outro.

tem havido a procura esperada por brinquedos 
tradicionais?
inês - Mais do que brinquedos tradicionais, tem havido 
imensa procura por brinquedos tradicionais com um twist, 
que são os nossos.

What characteristics do you intend Carrossel toys be 
associated with?
inês - With toys themselves; toys that are original, 
stimulating, that are lasting; toys that become a child’s 
favourite, that are decorative, special! We want the Carrossel 
brand to be associated with the possibility of combining 
play with aesthetics in the same and unique object. Our 
colour universes – the Sweet Universe, where soft, romantic 
and classic colours predominate, and the Savoury Universe, 
where bold, garish and fun colours predominate – allow 
parents, and now even the child, to choose their toy taking 
into account their personality or personal taste, associating 
with the colour universes of Carrossel. The Sweet and 
Savoury universes, reflecting the taste of each of the 
«Carrossel sisters», meet the tastes of our customers, who 
identify with one or the other.

have you experienced the demand you expected for 
traditional toys?
inês - More than traditional toys, there has been huge 
demand for traditional toys with a twist – this is what we sell.

o que vos impulsionou a colmatar a lacuna que 
detetaram no setor dos brinquedos?
sofia – Foi precisamente o facto de termos conseguido 
colmatar essa lacuna em nossa casa. Se, sentindo que nos 
faltava algo, conseguimos superar a falta com sucesso 
pessoal, talvez a resposta que encontrámos fosse a 
resposta que outros procuravam. E era!

«onde a tradição encontra o presente» é o vosso 
lema. o que acrescentam de contemporâneo ao 
tradicional?
inês - Trouxemos o minimalismo na finalização, a escolha 
das cores, dentro de dois universos, um Doce e o outro 
Salgado, entre o pastel e o arrojado, mas sempre modernos, 
e a nossa comunicação em fotos e layout depurados mas 
descontraídos. Também trouxemos a contemporaneidade 
da presença e venda online, que é o nosso modus operandi.

porquê esta aposta em brinquedos duráveis, quase 
de estimação?
sofia - Porque queremos levar a casa das pessoas 
brinquedos especiais, não descartáveis. Somos contra a 
obsolescência programada, não queremos dedicar-nos a 
vender brinquedos que «vivam» pouco tempo. E queremos 
proporcionar um brinquedo à criança e um objeto de 
decoração aos pais.

What led you to fill the gap that you uncovered in 
the toy industry?
sofia – It was precisely the fact that we had managed to 
fill this gap in our home. If, having felt that we were missing 
something, we had been able to overcome the shortage with 
personal success, then perhaps the answer we had found 
was the answer that others were looking for. And it was!

«Where tradition meets the present» - this is your 
motto. What contemporary touches do you add to 
tradition?
inês – We have brought minimalism in the finishing, the 
choice of colours, within two universes, one Sweet and 
one Savoury, between pastel and bold, but always modern, 
and our marketing, featuring clean and relaxed photos and 
layout. We have also brought a contemporary feel through 
our online presence and sales, which is our modus operandi.

Why focus on durable, so-called ‘favourite’ toys?
sofia - Because we want to bring special toys into peoples’ 
home, that aren’t disposable. We are against planned 
obsolescence; we do not want to devote ourselves to 
selling toys that «live» for little time. And we want to 
provide a toy for the child and a decorative object for 
the parents.
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Como se combate a tendência atual para fazer 
produtos descartáveis cuja qualidade perde terreno 
para a quantidade?
inês - Pensamos que será precisamente propondo 
brinquedos que puxem pela imaginação das crianças, mas 
que também agradem visualmente aos adultos, que são 
quem os compra. Se o brinquedo for especial para a criança 
e para a mãe e o pai, o brinquedo vai perdurar. E, para que 
assim seja, tem de se apostar precisamente na qualidade e 
design do brinquedo, no potencial de diversão e afetividade 
para a criança e no reviver de uma certa nostalgia da infância 
dos pais, adaptado ao seu quotidiano e ambiente atual.

how do you fight the current trend of making 
disposable products, whose quality loses out 
to quantity?
inês – We think that it will be precisely through offering 
toys that stir children’s imagination, but that are also 
visually pleasing to adults, who are the ones who buy 
them. If the toy is special for the child and for the mother 
and father, the toy will last. And, to keep it that way, you 
have to focus precisely on the quality and design of the 
toy, on the potential for fun and affection for the child, and 
on reliving a kind of childhood nostalgia for the parents, 
adapted to their everyday lives and current environment.

Qual é o feedback dos pais?
sofia – O melhor possível. O nosso fim são as crianças 
e a sua brincadeira, e elas são conquistadas assim que 
começam a brincar com os nossos brinquedos, mas os 
nossos clientes são os pais, eles são sempre os primeiros 
a gostar do Carrossel, são eles que trazem as suas 
crianças aos nossos brinquedos.

a coleção atual inclui cavalinhos de baloiço, 
bercinhos de baloiço, o pião e a casinha de bonecas. 
estão previstas adições para breve?
rui - Muito em breve! Temos muitas ideias de adaptação 
e recriação, sabemos quais são os brinquedos que estão 
na nossa base ideológica, os brinquedos tradicionais, e 
pensamos sempre em formas de os trazer para a atualidade, 
em termos de design e logística. 

a internacionalização faz parte dos planos?
sofia - A internacionalização sempre fez parte dos nossos 
planos e já podemos dizer que vai ser o nosso próximo 
passo, muito em breve!

What feedback have you had from the parents?
sofia - The best you could imagine. Our goal is children and 
seeing them play, and they are won over as soon as they 
start playing with our toys; but our customers are their 
parents, and they are always the first to like Carrossel; they 
are the ones who bring their children to our toys.

the current collection includes rocking horses, little 
cradles, spinning tops and the doll’s houses. are any 
additions planned for soon?
rui - For very soon! We have many ideas to adapt and 
rebuild; we know which toys are part of our ideological base 
– traditional toys –, and we are always thinking of ways to 
bring them to the present, in terms of design and logistics.

is internationalisation on your agenda?
sofia - Internationalisation has always been part of our 
plans and we can already say that it will be our next step; 
very shortly!



h o u s et rend S  ˙  G R A N D E S M A R C A S ˙  85  

G
R

A
N

D
E

S
 M

A
R

C
A

S
G

R
E

A
T

 B
R

A
N

D
S

A Escrever Desde 1907
Writing Since 1907
˙maria pires Texto Text 
˙1-4 paulo coimbra; 5 rui ferreira; 6-17 Viarco Fotografia Photography

Viarco
Efémera é a sua escrita, porque quem o usa vacila, 
apaga e reescreve com novas certezas; ou porque 
se concretiza em forma de esboço, esperando 
que outras cores se sobreponham; ou porque, à 
medida que o tempo flui, os traços se esbatem, 
perdendo a precisão de outrora. Outros há 
coloridos, certos que o tempo será mais piedoso, 
povoando o mundo dos desenhos infantis, cheio 
de sóis sorridentes, de nuvens e de flores, ou o 
mundo dos crescidos, que pintam como quem 
brinca com as cores do arco-íris.
Efémero é o objeto, quando a aguça, em ânsia 
de um traço mais fino, vai deixando aparas em 
espiral, até que se torne minúsculo, impossível 
de ser manuseado.

Its writing is ephemeral, because anyone who uses 
it hesitates, rubs words out, and rewrites with new 
certainties; or because it is realised in draft form, 
waiting for other colours to overlap it; or because, 
as time flows, the traces on the paper become 
blurred, losing their precision of once before. There 
are other colourful ones; certain that time will be 
more forgiving, populating the world of children’s 
drawings, full of smiling suns, clouds and flowers, 
or the world of grown-ups, who colour as if playing 
with the colours of the rainbow.
The object itself is ephemeral, when being 
sharpened in the desire for a finer line, leaving 
behind spiralled shavings, until it becomes tiny, 
and impossible to use.
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Mas longa é a sua história e o seu futuro 
promissor. A Fábrica de Lápis Viarco remonta a 
1907, ano em que o Conselheiro Figueiredo Faria, 
juntamente com um engenheiro francês, Jules 
Cacheux, seu sócio, decidem construir em Vila do 
Conde uma unidade industrial conhecida como 
Portugália. Apesar do seu arranque auspicioso, 
crê-se que a entrada de Portugal na Primeira 
Guerra Mundial e a Grande Depressão 
de 1929/31 terão afetado gravemente 
a atividade. Porém, em 1931, um distinto 
empresário de S. João da Madeira, Manoel Vieira 
Araújo, querendo diversificar os seus negócios, 
adquiriu a Fábrica de Lápis à qual, em 1936, pôs 
o nome de Viarco, marca que tem acompanhado 
várias gerações de portugueses.

But its history is long and its future bright. The 
Viarco Pencil Factory dates back to 1907, the 
year in which Conselheiro Figueiredo Faria, along 
with a French engineer, Jules Cacheux, his partner, 
decide to build a factory known as Portugália in 
Vila do Conde. Despite its auspicious beginnings, 
it is believed that Portugal’s involvement in 
World War I and the Great Depression of 1929/31 
severely affected its operations. However, in 
1931, a distinguished businessman from São 
João da Madeira, Manoel Vieira Araújo, hoping 
to diversify his business portfolio, acquired the 
Pencil Factory, to which, in 1936, he gave the 
name of Viarco, a brand that has accompanied 
several generations of Portuguese.

Apesar de empresa familiar, a Viarco tinha 
consideráveis dimensões e, por isso, os primeiros 
anos nas mãos da família Vieira Araújo foram 
dedicados ao desenvolvimento de equipamentos 
e métodos de produção, no sentido de melhorar 
a qualidade e diversificar a oferta. Quando o 
mercado já se encontrava consolidado, a empresa 
mudou a sua unidade industrial para S. João da 
Madeira, onde ainda hoje se encontra, dando 
continuamente ênfase ao desenvolvimento 
tecnológico, sem nunca descurar o seu património 
histórico, e à produção de uma vasta gama de 
lápis, incluindo técnicos.

Despite being a family business, Viarco was of a 
considerable size and therefore the first years 
in the hands of the Vieira Araújo family were 
devoted to the development of equipment and 
production methods, so as to improve quality 
and increase product diversity. When the market 
was properly established, the company moved its 
factory to São João da Madeira, where it remains 
to this day, always prioritising technological 
development, without ever forgetting its historic 
heritage, and focusing on the production of a 
wide range of pencils, including technical 
writing instruments.



8 8  ˙  G R A N D E S M A R C A S ˙  h o u s et rend S

Atualmente, graças à sua extrema versatilidade 
– que inclui projetos culturais, uma aposta em 
determinado tipo de produtos que permite 
explorar nichos de mercado, e o fabrico de lápis 
à medida dos desejos dos clientes –, a empresa 
continua a ser a única fábrica de lápis em 
Portugal, pronta para desenhar, pintar ou escrever 
novas histórias de sucesso.

At the moment, thanks to its extreme versatility 
– which includes cultural projects, an investment 
in a certain type of products that allows it to 
explore niche markets, and the manufacture of 
pencils to customer requirements –, the company 
is still the only pencil factory in Portugal, ready to 
draw, colour or write new success stories.
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No distrito Wan Chai, o Festival da Lua inspirou 
o design do novo ícone cosmopolita de Hong 
Kong. Inaugurado em 2013, cada centímetro do 
hotel Mira Moon e dos seus 91 quartos é uma 
exuberante reinterpretação da mítica lenda 
segundo a qual a deusa chinesa da Lua teria 
ficado eternamente presa entre as estrelas por 
ter ido contra as regras e bebido o elixir da vida, 
tendo como único companheiro no seu castigo 
o fiel Coelho de Jade. 

In the district of Wan Chai, the Moon Festival 
has inspired the design of Hong Kong’s new 
cosmopolitan icon. Opened in 2013, every 
centimetre of the Mira Moon hotel and of its 91 
rooms is an exuberant reinterpretation of the 
mythical legend, according to which the Chinese 
goddess of the moon is imprisoned between 
the stars for eternity for breaking the rules and 
drinking the elixir of life, and where her only 
companion in her punishment is the faithful 
Jade Rabbit.

Numa divertida adaptação visual da tradição 
chinesa, o hotel ecoa o mito celebrado durante o 
Festival da Lua em cada um dos seus detalhes. 
Numa parceria criativa entre o designer Marcel 
Wanders e o yoo Studio, o Mira Moon emerge 
da abundância de cor, textura e estilo. Assente 
numa ousada onda de brancos lacados e ricos 
vermelhos China, o atrevido hotel resulta de uma 
combinação contemporânea entre hospitalidade 
asiática, sofisticação e tecnologia topo de gama, 
denunciando em cada divisão o inconfundível 
toque de Wanders.   

In a fun visual adaptation of the Chinese tradition, 
the hotel echoes the myth celebrated during 
the Moon Festival in every one of its details. In 
a creative partnership between designer Marcel 
Wanders and yoo Studio, Mira Moon emerges from 
the abundance of colour, texture and style. Based 
on a daring wave of lacquered white and deep China 
reds, the bold hotel results from a contemporary 
combination of Asian hospitality, sophistication and 
top of the range technology, revealing in every room 
the unmistakable hand of Wanders.

mira moon
Sob o Signo da Lua ˙ Following the Moon
˙estela ataíde Texto Text ˙mira moon hotel Fotografia Photography
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No coração de Estrasburgo, no limite do bairro 
histórico Petite France, a antiga Coudelaria 
Nacional dá lugar a um prestigiado hotel 
contemporâneo. 
Construído em meados do XVIII ao longo das 
muralhas medievais da cidade e classificado como 
monumento histórico desde 1922, o edifício 
alberga agora um hotel de design moderno cuja 
decoração remete para o fascinante mundo da 
equitação. Recorrendo à presença predominante 
de madeira e couro, a dupla Patrick Jouin e 
Sanjit Manku criou nos 55 quartos ambientes 
acolhedores e modernos. 
No mesmo complexo, mas independente do hotel, 
a brasserie conduzida pela arte do chef Marc 
Haeberlin, vencedor de três estrelas Michelin, 
complementa a experiência sensorial do local 
com os sabores da cozinha francesa.

In the heart of Strasbourg, on the edge of the 
historic neighbourhood of Petite France, the 
former National Stud makes way for a prestigious 
contemporary hotel.
Built in the mid 18th century along the medieval 
city walls and listed as a historic monument since 
1922, the building now houses a modern design 
hotel, the décor of which points to the fascinating 
world of horse riding. Using the predominant 
presence of wood and leather, the duo of Patrick 
Jouin and Sanjit Manku has created cosy and 
modern environments in the 55 rooms.
In the same complex, but independent of the 
hotel, the brasserie guided by the art of chef 
Marc Haeberlin, holder of three Michelin stars, 
complements the sensory experience of the 
setting with the flavours of French cuisine.

hôteL Les haras 
Excelência Equestre ˙ Equestrian Excellence
˙estela ataíde Texto Text ˙1 philippe eranian; 2 hélène hilaire Fotografia Photography
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After Amsterdam, London is the second city to have its 
own Qbic hotel, an urban hotel the original concept of which 
comes from a blend of elegant design and technology.
Opened in November 2013, the Qbic Hotel London City 
aims to provide a unique experience, offering quality 
accommodation at attractive prices. Decorated by 
Blacksheep, the environments not only translate the 
identity and philosophy of Qbic Hotels, but also reflect the 
charm of the location in Whitechapel. Taking inspiration 
in the creative energy and in the artistic atmosphere 
surrounding the hotel, the design agency has developed 
flexible and welcoming spaces using unique details that 
are the signature of the hotel chain.

Depois de Amesterdão, Londres é a segunda cidade a ter o 
seu próprio hotel Qbic, um hotel urbano cujo conceito original 
nasce de uma mescla entre design elegante e tecnologia. 
Inaugurado em novembro de 2013, o Qbic Hotel 
London City pretende oferecer uma experiência única, 
disponibilizando alojamento de qualidade a preços 
convidativos. Decorados pela Blacksheep, os ambientes 
traduzem não só a identidade e filosofia dos Qbic Hotels, 
como refletem o charme da sua localização em Whitechapel. 
Inspirando-se na energia criativa e na atmosfera artística 
que envolvem o hotel, a agência de design desenvolveu 
espaços flexíveis e acolhedores recorrendo a pormenores 
singulares que são a assinatura da cadeia hoteleira. 

qBic London
Luxo Acessível  ̇Affordable Luxury
˙estela ataíde Texto Text ˙Blacksheep  Fotografia Photography
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Situado no sopé da cidadela de Namur e a uma 
caminhada de apenas cinco minutos do centro, 
o moderno e elegante hotel The Royal Snail 
encarna, em todos os aspetos, o espírito da 
cidade belga. Incorporando em vários detalhes 
o caracol (snail, em inglês), símbolo desta cidade 
medieval, o boutique hotel está decorado de 
forma peculiar e surpreendente. 
Trendy e arrojados, os 30 quartos do The Royal 
Snail estão divididos em sete categorias e 10 
tipos de atmosferas distintas, resultando num 
layout exclusivo e inesquecível em cada um. 
Além de piscina, spa, fitness room e sala de 
reuniões, o hotel coloca ainda à disposição dos 
seus convidados as delícias do chef Carl Gillain, 
que podem ser saboreadas no restaurante 
Agathopède, cujo nome deriva da sociedade 
secreta dedicada à gastronomia. 

Situated at the foot of the citadel of Namur and 
just a five-minute walk from the city centre, 
the modern and elegant hotel The Royal Snail 
embodies, in every aspect, the spirit of the 
Belgian city. Incorporating various details of 
the snail, the symbol of this medieval city, the 
boutique hotel is decorated in a unique and 
surprising way.
Trendy and bold, the 30 rooms at The Royal 
Snail are divided into seven categories and ten 
different kinds of atmospheres, resulting in an 
exclusive and unforgettable layout in each one.
In addition to the swimming pool, spa, fitness 
room and meeting room, the hotel also offers its 
guests the delights of chef Carl Gillain, which can 
be sampled in the Agathopède restaurant, whose 
name comes from the secret society dedicated 
to gastronomy.

the royaL snaiL
Refletir a Cidade ˙ Reflecting the City
˙estela ataíde Texto Text ˙françois mainil Fotografia Photography
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Absorvendo o ambiente artístico de Palm 
Springs, Califórnia, e a mística do célebre festival 
de música e arte de Coachella, o estúdio Mr. 
Important Design procurou criar um Hard Rock 
Hotel que entrelaçasse essas duas dinâmicas. 
Para atingir esse propósito, o gabinete selecionou 
objetos pertencentes a jovens artistas e itens 
peculiares de outros mais famosos. Assim se 
explica a presença do sinal «Fun», pertencente à 
banda com o mesmo nome, e uma escultura em 
forma de ovelha, cedida pela banda No Doubt. 
Sempre com a temática musical presente, o 
estúdio recorreu a diversos artistas para adicionar 

Absorbing the artistic atmosphere of Palm 
Springs, California, and the mystique of the 
celebrated Coachella music and art festival, 
Mr. Important Design studio has sought to 
create a Hard Rock Hotel that entwines these 
two dynamics.
To achieve this purpose, the studio has selected 
objects belonging to young artists and unique 
items from other more famous people. This 
explains the presence of the «Fun» sign 
belonging to the band of the same name, and 
a sculpture in the shape of a sheep, offered by 
the band No Doubt.

hard rock hoteL 
paLm springs 
Festival Sensorial ˙ Festival for the Senses
˙estela ataíde Texto Text ˙Jeff dow Fotografia Photography
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pormenores distintivos a este hotel de 163 
quartos e suítes. Fotografias tiradas por Paige 
Parsons, famosa fotógrafa de festivais indie, 
transportam os hóspedes para o ambiente de 
concertos e Benoit Maubrey viajou da Alemanha 
para criar uma das suas esculturas interativas – 
o resultado é a escultura de som «Open Cube», 
composta por colunas recicladas, que recebe os 
convidados no lobby. Artistas como Mr.Brainwash, 
Jona Cerwisnke e Timorous Beasties contribuíram 
também para os diversos trabalhos artísticos que 
povoam o hotel, dos motivos gráficos que cobrem 
paredes e carpetes às obras que se decoram 
as paredes. 

With the musical theme ever present, the studio 
has turned to several artists to add distinctive 
details to this hotel of 163 rooms and suites. 
Pictures taken by Paige Parsons, famous 
photographer of indie festivals, transport 
guests to the concert environment and Benoit 
Maubrey has travelled from Germany to create 
one of his interactive sculptures – the result is 
the «Open Cube» sound sculpture, composed of 
recycled loudspeakers, which welcomes guests 
in the lobby. Artists such as Mr.Brainwash, Jona 
Cerwisnke and Timorous Beasties have also 
contributed to the many artworks that populate 
the hotel, from the graphic motifs that cover the 
walls and carpets to works that adorn the walls.

Vice-Presidente de Arquitetura de Interiores – Irvine Company 
Vice-President of Interior Architecture – Irvine Company

Esta frase do geógrafo Yi Fu Tuan tem-me guiado ao longo da 
minha carreira. Tendo colaborado em projetos de desenvolvimento 
turístico na área hoteleira em três continentes (Europa, América do 
Norte e Ásia), tornou-se óbvio para mim que a criação de destinos 
para uma diversidade de viajantes, desde famílias à descoberta do 
mundo a executivos com a necessidade de espaços eficientes e 
equilibrados que permitam trabalhar e relaxar, exige um processo 
criativo próprio para atingir simultaneamente os objectivos dos 
investidores, as necessidades dos operadores e as aspirações dos 
clientes. O sucesso nos serviços de design na indústria hoteleira 
é definido acima de tudo pela capacidade de criar destinos 

desejáveis e competitivos num mundo onde os viajantes são tanto 
exploradores como consumidores. O meu mantra é que tudo se 
baseia na capacidade de criar «lugares».
Em simultâneo, o meu envolvimento nestes projetos coincidiu com 
um mundo profundamente afetado pela recessão, que obrigou 
designers e promotores imobiliários a repensar os seus modelos de 
negócio e a procurar novas formas de criar propostas de valor: criar 
com transparência, definir conceitos fortes e acima de tudo tratar 
o design como ferramenta e não como sendo o produto final, estes 
são os elementos principais da minha filosofia de trabalho.

This sentence from geographer Yi Fu Tuan has guided me 
throughout my career. Having worked in tourism development 
projects in the hotel industry on three continents (Europe, 
North America and Asia), it became obvious to me that creating 
destinations for a variety of travellers, from families discovering 
the world to executives in need of efficient and balanced spaces 
that allow both work and relaxation, requires a particular creative 
process to simultaneously achieve the objectives of the investors, 
the requirements of the tour operators and the aspirations of 
the customers. Success in design services in the hotel industry is 
defined above all by the ability to create desirable and competitive 

destinations in a world where travellers are as much explorers as 
they are consumers. My mantra is that everything is based on the 
ability to create «places».
At the same time, my involvement in these projects coincided with 
a world deeply affected by the recession, which forced designers 
and property developers to rethink their business models and 
to seek new ways of creating proposals with value: create with 
transparency, define strong concepts and above all else, treat 
design as a tool and not as the final product – these are the main 
pillars of my work philosophy.

«É apenas quando nos familiarizamos completamente 
com um espaço que ele se torna um lugar» 

OPINIãO
O P IN I O N

«When space becomes totally familiar to us, 
then it has become a place»

Bruno Viterbo  
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Banhada pelas águas cálidas do Oceano Pacífico 
e embalada todo o ano por ventos suaves, Nova 
Caledónia é um destino com múltiplas faces e 
muito para oferecer além de praias paradisíacas 
e sol brilhante. 
Situada a 1500 km a leste da Austrália, Nova 
Caledónia é uma terra de contrastes. Atravessada 
por uma cadeia de montanhas, Grande Terre 

Bathed by the warm waters of the Pacific Ocean 
and lulled all year round by gentle winds, New 
Caledonia is a destination with many sides to it 
and so much to offer beyond idyllic beaches and 
the blazing sun.
Located some 1500 km east off Australia, New 
Caledonia is a land of contrasts. Crossed by a 
chain of mountains, Grande Terre (the main island 

(a ilha principal do arquipélago) está dividida 
em duas costas, ambas com características 
surpreendentemente distintas. 
Em Noumea, coração económico do país, 
esplanadas, lojas de luxo e praias sombreadas por 
palmeiras dão à cidade um ar de Riviera Francesa, 
enquanto a sua atmosfera relaxada adiciona um 
toque do Pacífico. A norte de Noumea, ao longo 

of the archipelago) is divided into two coastlines, 
each with surprisingly different characteristics.
In Noumea, the economic heart of the country, 
terraces, luxury boutiques and beaches shaded 
by palm trees give the city an air of the French 
Riviera, while its relaxed atmosphere adds a touch 
of the Pacific. To the north of Noumea, along the 
west coast, on the wide plains used for cattle 

noVa caLedónia
No Coração do Pacífico
In the Heart of the Pacific
˙estela ataíde Texto Text ˙1 martial dosdane/nctps; 2 arno.photographie/nctps; 
3 pierre laboute/ nctps; 4,5,6,7 stéphane ducandas/ nctps Fotografia Photography
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Immediately associated with the treaty that was once 
signed there, Maastricht is much more than just an 
unavoidable reference in the history of the European Union.
One of the oldest cities in the Netherlands, the romantic 
charm of Maastricht spreads along each of the roads of the 
historic centre, which you should be explored on foot to 
discover one by one the countless stories, in churches and 
on walls, just waiting to be revealed.

da costa oeste, nas vastas planícies utilizadas 
para a criação de gado, descobrem-se os 
broussards, os cowboys do Pacífico. Mais íngreme 
e húmida, a costa leste tem vegetação abundante 
e vales verdejantes. 
Além da Grande Terre, também nas três ilhas 
principais das Illes Loyauté – Lifou, Maré e Ouvéa 
–, a natureza mostra o seu esplendor em terra e 
no mar. Aí, a vida gira em torno das tribos, e os 
costumes da cultura indígena Kanak ainda estão 
bastante presentes. 
Santuário de biodiversidade, Nova Caledónia 
conta com variedades infindáveis de plantas e 
milhares de espécies de animais terrestres, peixes 
e invertebrados marinhos, e o recife de coral que 
envolve o arquipélago está listado 
como Património Mundial pela UNESCO.
Habitada há 3000 anos pelos Kanak e desde 
1853 pelos franceses, Nova Caledónia tem no 
seu povo parte da sua riqueza. Lar de europeus, 
asiáticos e polinésios, formou ao longo dos 
tempos uma população multicultural e tão 
variada como o país que a acolhe. 

raising, we find the broussards, the cowboys of 
the Pacific. Steeper and wetter, the east coast 
features abundant greenery and lush valleys.
In addition to Grande Terre, nature reveals its 
splendour on land and at sea on the three main 
islands of the Loyalty Islands – Lifou, Maré and 
Ouvea. Here, life revolves around the tribes, and 
the customs of the indigenous Kanak culture are 
still very much present.
A haven of biodiversity, New Caledonia is home 
to endless varieties of plants and thousands 
of species of land animals, fish and marine 
invertebrates, and the coral reef that surrounds 
the archipelago is listed as a World Heritage Site 
by UNESCO.
Inhabited 3000 years ago by the Kanak and since 
1853 by the French, New Caledonia has part 
of its wealth in its people. Home to Europeans, 
Asians and Polynesians, over time it has formed a 
multicultural population as diverse as the country 
that welcomes it.

É imediatamente associada ao tratado que ali se assinou, 
mas Maastricht vai muito além de ser apenas uma 
referência incontornável no percurso da União Europeia. 
Uma das cidades mais antigas da Holanda, o charme 
romântico de Maastricht espalha-se por cada uma das 
artérias do centro histórico, que deve ser percorrido a pé 
para descobrir uma a uma as incontáveis histórias que ali 
aguardam, em igrejas e muralhas, para serem reveladas.  

maastricht
Encanto Histórico ˙ Historic Charm
˙estela ataíde Texto Text ˙nBtc holland marketing Fotografia Photography
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Liechtenstein
Principado dos Alpes ˙ Principality in the Alps
˙estela ataíde Texto Text ˙liechtenstein marketing Fotografia Photography
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Relativamente inexplorado enquanto destino 
turístico, o tranquilo principado do Liechtenstein 
é um segredo bem escondido, aninhado nos Alpes 
entre a Suíça e a Áustria. Embora sendo um dos 
mais pequenos estados da Europa, o charmoso 
país guarda dentro das suas fronteiras encantos 
infinitos que não param de surpreender os 
seus visitantes. 

Relatively unexplored as a tourist destination, 
the peaceful principality of Liechtenstein is a 
well hidden secret, nestled in the Alps between 
Switzerland and Austria. Although it is one of 
Europe’s smaller states, the enchanting country 
holds endless charms within its borders that 
never cease to amaze its visitors.

Estendendo-se do vale do Reno até aos picos das 
montanhas Rätikon, o principado combina uma 
vasta gama de ofertas culturais, dos festivais 
de verão a exposições no Museu Nacional e no 
Museu de Belas Artes do Liechtenstein, com 
esplêndidas paisagens que atraem os amantes 
da natureza. Repletas de rotas fascinantes, as 
montanhas do Liechtenstein conquistam os 
turistas mais ativos. Seja para percorrer os trilhos 
sinuosos a caminhar ou de bicicleta, escalar as 
escarpas ou descer as montanhas a esquiar 
durante o inverno, o país oferece infraestruturas 
sem igual. 
Em Vaduz, a capital, a grande estrela é o castelo 
onde residem o príncipe Hans Adam II e a princesa 
Maria. Datada da Idade Média e com vista sobre 
a cidade, a residência real é um famoso marco do 
país, por ser dos poucos castelos a nível mundial 
onde efetivamente ainda habitam príncipes, 
transformando este reino do centro da Europa num 
destino que parece saído de um conto de fadas. 

Stretching from the Rhine valley to the peaks of 
Rätikon mountains, the principality combines a 
wide range of cultural activities, from summer 
festivals to exhibitions at the National Museum 
and the Museum of Fine Arts of Liechtenstein, 
with stunning landscapes that attract nature 
lovers. Packed with fascinating routes, the 
mountains of Liechtenstein conquer the most 
active of tourists. Whether along its meandering 
trails, hiking or on bike, scaling its slopes, or 
skiing down the mountains during the winter, the 
country boasts unrivalled facilities.
In Vaduz, the capital, the star attraction is the 
castle, home to Prince Hans Adam II and Princess 
Marie. Dating from the Middle Ages and with 
views over the city, the royal residence is a 
famous landmark of the country, for being one 
of the few castles in the world where princes 
actually live, transforming this kingdom in central 
Europe into destination that seems as if it has 
leapt off the pages of a fairy tale.
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Situada na província canadiana de Nova Escócia, 
Cape Breton Island alia uma vasta história cultural 
a esplendor paisagístico. 
Rica em atividades que celebram a herança histórica, 
que funde influências europeias e indígenas, a 
magnificência natural, esta ilha do Atlântico delicia os 
viajantes com as suas paisagens deslumbrantes, como 
as que se apreciam ao longo dos 298 km da Cabot Trail, 
uma das mais espetaculares estradas do mundo. 

Located in the Canadian province of Nova Scotia, 
Cape Breton Island combines a vast cultural history 
with scenic splendour.
Rich in activities that celebrate its historical legacy, which 
blends European and indigenous influences with natural 
magnificence, this Atlantic island delights travellers with 
its stunning landscapes, such as those that can be enjoyed 
along the 298 km of the Cabot Trail, one of the most 
spectacular roads in the world.

cape Breton isLand
Tesouro Visual  ˙ Treasure for the Eyes
˙estela ataíde Texto Text ˙canadian tourism commission Fotografia Photography
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Ever since the beats of hip-hop made it to Beijing, 
The Mix Club has become a veritable institution in 
the city’s nightlife scene. Located in the vibrant 
district of Sanlitun, the popular club brings 
together, as its name suggests, a wide mix of 
customers, although it mainly welcomes groups 
of young people and a ‘hip’ clientele.
Looking to expand its commercial portfolio, the 
owners hired Dariel Studio to design and renovate 
the The Mix Club, kicking off the process with the 
underground section of the club – referred to by 
clubbers as Remix.

Desde que as batidas do hip-hop chegaram 
a Pequim, o The Mix Club tornou-se numa 
verdadeira instituição da vida noturna da cidade. 
Localizado no vibrante distrito Sanlitun, o popular 
club reúne, como o próprio nome indica, uma 
ampla mistura (mix) de clientes, embora receba 
sobretudo grupos de jovens e a clientela hip. 
Procurando ampliar a sua oferta comercial, os 
proprietários contrataram o Dariel Studio para 
projetar e renovar o The Mix Club, começando 
o processo pela secção subterrânea do club – 
conhecido como Remix pelos frequentadores.F
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remiX nightcLuB
Reinventado ˙ Reinvented
˙estela ataíde Texto Text ˙derryck menere Fotografia Photography
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O desafio proposto ao grupo de jovens arquitetos e 
designers da Elenberg Fraser Graduate School era simples: 
decorar a primeira patisserie de Adriano Zumbo em 
Melbourne com um ambiente totalmente original, que 
refletisse o estilo peculiar e inovador do patissier australiano. 
A resposta foi um delicioso mundo de fantasia com um 
toque de bizarro, misturando a personalidade de Zumbo 
com a assinatura do gabinete Elenberg Fraser. Entrando 
no espaço, os olhos são imediatamente atraídos para 
o sinal de néon em rosa brilhante, cuja iluminação é 
ampliada pelos painéis de plástico espelhado que cobrem 
as paredes e conferem uma sensação de profundidade 
infinita. Puxando pela imaginação, o mobiliário lembra 
enormes criações de confeitaria. Serão marshmallows 
derretidos ou suaves gelados? No universo Adriano 
Zumbo, tudo é possível. 

The challenge thrown down to the group of young 
architects and designers at the Elenberg Fraser Graduate 
School was a simple one: to decorate the first Adriano 
Zumbo patisserie in Melbourne with a totally unique 
environment that would reflect the unique and innovative 
style of the Australian pastry chef.
The result was a delicious fantasy world with a bizarre 
twist, mixing Zumbo’s personality with the design style of 
the Elenberg Fraser studio. As you enter the space, your 
eyes are immediately drawn to the bright pink neon sign, 
the light from which is amplified by the mirrored plastic 
panels, which cover the walls and provide a feeling of 
infinite depth. Stretching the imagination, the furniture 
brings to mind enormous confectionery creations. Could 
they be melted marshmallows or soft ice cream? In the 
Adriano Zumbo universe, everything is possible.

zumBo
No Mundo de Adriano ˙ In Adriano’s World
˙estela ataíde Texto Text ˙peter clarke Fotografia Photography

Para o Remix, os proprietários imaginaram um ambiente 
mais maduro e sofisticado que atraísse clientes mais 
velhos, embora reunindo ainda o público fiel às batidas 
consistentes do hip-hop. Respondendo às exigências, 
o projeto de Thomas Dariel, além de disponibilizar os 
ambientes tradicionais de uma discoteca – pista de 
dança, bar, áreas de estar, salas VIP –, oferece ainda uma 
atmosfera loungy, onde é possível desfrutar de uma bebida 
sem entrar necessariamente nos espaços mais agitados. 
Pensado em torno de três estilos bastante distintos – 
francês, hip-hop e discotecas kitsch tradicionais –, o novo 
design resulta de uma inteligente mistura de códigos. 
Como frequentemente acontece, Thomas Dariel 
volta a virar os clichés do avesso, recorrendo a 
combinações inusitadas e dotando os ambientes 
de pormenores inesperados. 

The owners envisioned a more mature and sophisticated 
setting for the Remix that would attract older customers, 
while still bringing together the audience faithful to 
hip-hop style beats. Meeting their requirements, Thomas 
Dariel’s design, in addition to providing the traditional 
environments of a nightclub – dance floor, bar, seating 
areas, VIP lounges –, also  offers a ‘loungey’ atmosphere, 
where you can enjoy a drink without necessarily having to 
go into the busier areas.
Designed according to three very distinct styles – French, 
hip-hop and traditional kitsch nightclubs –, the new design 
results from a smart blend of codes.
As often happens, Thomas Dariel once again turns clichés 
on their head, using unusual combinations and endowing 
environments with unexpected details.
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Tudo começou quando os irmãos Roca, proprietários do 
famoso El Celler de Can Roca, decidiram criar um espaço 
no centro de Girona, Espanha, para expor as deliciosas 
sobremesas do restaurante. Assim nasceu a geladaria 
Rocambolesc, onde, entre gelados 100% naturais, 
cupcakes e sobremesas, se saboreia o lado doce de um 
dos melhores restaurantes do mundo. 
Inspirando-se no mundo mágico de Willy Wonka, 
personagem do livro Charlie e a Fábrica de Chocolate, o 
estúdio Sandra Tarruella Interioristas criou um espaço 
vintage, que transporta os visitantes de volta ao tempo 
das primeiras geladarias e cujo conceito decoração valeu 
ao Rocambolesc o prémio de Melhor Bar da Europa 2013 
nos 2013 Restaurant & Bar Design Awards.

It all started when the Roca brothers, owners of the 
famous El Celler de Can Roca, decided to create a space in 
the centre of Girona, Spain, to display the delicious desserts 
from the restaurant. The Rocambolesc ice cream parlour 
was thus born, where, between 100% natural ice creams, 
cupcakes and desserts, you can taste the sweet side of 
one of the world’s best restaurants.
Taking its inspiration in the magical world of Willy Wonka, 
the character from the book Charlie and the Chocolate 
Factory, the Sandra Tarruella Interioristas studio has 
created a vintage space that whisks visitors back to the 
time of the first ice cream parlours and whose interior 
design concept has earned Rocambolesc the award for 
Best Bar in Europe 2013 at the 2013 Restaurant & Bar 
Design Awards.

rocamBoLesc 
Doces Prazeres ˙ Sweet Pleasures
˙estela ataíde Texto Text ˙meritxell arjalaguer Fotografia Photography
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Embora apostando num formato inovador, é 
dos sabores tradicionalmente portugueses 
que nascem os doces de fruta da Meia Dúzia. 
Inspirando-se nos tubos de tinta para pintura, 
a marca portuguesa apresenta as compotas de 
frutas numa embalagem de design invulgar.
Disponível em mais de 130 pontos de venda 
nacionais e em capitais como Londres, Berlim 
e Bruxelas, na loja oficial da marca, no Mar 
Shopping, em Matosinhos, a marca convida os 
visitantes a lançarem-se numa doce viagem de 
descoberta. Envoltos pelas bisnagas, os doces 
resultam de combinações entre frutas das várias 
regiões de Portugal, do ananás dos Açores à 
cereja do Fundão, com ingredientes únicos 
como o Vinho da Madeira ou ervas aromáticas. 

Although focusing on an innovative format, 
the fruit jams from Meia Dúzia are derived from 
traditionally Portuguese flavours. Taking their 
inspiration from tubes of paint, the Portuguese 
brand presents its fruit compotes in unusually 
designed packaging.
Available in more than 130 points of sale in 
Portugal and in capitals such as London, Berlin 
and Brussels, in the brand’s official store, in 
Mar Shopping in Matosinhos, the brand invites 
visitors to set off on a sweet voyage of 
discovery. Presented in tubes, the jams result 
from combinations of fruit from various regions 
of Portugal, from the Azores pineapple to the 
Fundão cherry, while also featuring unique 
ingredients such as Madeira wine or herbs.meia dúzia

Sabores de Portugal ˙ Flavours of Portugal
˙estela ataíde Texto Text ˙João macedo fotografias Fotografia Photography
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Em Nea Filadelfeia, um subúrbio no nordeste 
de Atenas, um novo espaço promete fazer as 
delícias dos apaixonados por jogos de tabuleiro. 
Desenvolvido em dois andares, com uma área total 
de 160 m2, todo o conceito do Alaloum Board Game 
Café se desenrola em torno destes jogos. 
Recorrendo a uma combinação de materiais 
naturais e de construção, aos quais foram 
adicionadas cores contrastantes, a equipa da 
Triopton Architects criou um espaço lúdico e 
relaxante que tem na biblioteca de jogos, uma 

In Nea Filadelfeia, a suburb in the northeast of 
Athens, a new space promises to delight fans of 
board games. Developing over two floors, with a total 
area of 160 sqm, the entire concept of the Alaloum 
Board Game Café revolves around these games.
Using a combination of natural materials and 
construction materials, to which contrasting colours 
have been added, the Triopton Architects team has 
created a playful and relaxing space, which has one 
of its central elements in its games library, a vertical 
structure made of red steel and wooden boxes.

aLaLoum Board 
game caFé
Pura Diversão ˙ Pure Fun
˙estela ataíde Texto Text ˙dimitris Kleanthis Fotografia Photography

estrutura vertical feita de aço vermelho e caixas de 
madeira, um dos seus elementos centrais. 
Expandindo-se por todas as superfícies, o conceito 
de jogo é visível nas paredes, onde se multiplicam 
representações de jogos, na decoração quadriculada 
do chão e nos detalhes coloridos do mobiliário. 
Nas paredes decoradas com quadros negros, cores 
vibrantes remetem para as memórias de infância e 
para os momentos de lazer e brincadeira.  

Expanding throughout every surface, the 
game concept can be seen on the walls, where 
representations of the games abound, in the 
chequered floor decoration and in the colourful 
detailing of the furniture. The vibrant sketches on the 
walls painted with blackboard paint refer to childhood 
memories and to moments of leisure and play.
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O país de origem da mandioca é o Brasil, a partir de onde 
se espalhou para mais de uma centena de lugares desde 
que os portugueses chegaram a terras brasileiras. Este 
tubérculo existe há mais de sete mil anos na Amazónia, 
mas nas últimas décadas tornou-se mais nutritivo do que 
a planta original, tendo hoje dez vezes mais vitamina A do 
que a mandioca cultivada na época dos Descobrimentos.
Cem gramas de mandioca possuem 160 calorias, cerca de 
um grama e meio de proteína, 38 gramas de hidratos de 
carbono, 1,8 gramas de fibra, 16 mg de cálcio, e 20 mg 
de vitamina C.
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mandioca: 
Saborosa e Saudável
CaSSaVa: Tasty and Healthy

Cassava originates from Brazil, from where it has spread 
to more than a hundred places ever since the Portuguese 
arrived on Brazilian soil. This tuber has existed for over 
seven thousand years in the Amazon, but in recent 
decades it has become more nourishing than the original 
plant, and now has ten times more vitamin A than the 
cassava grown during the Age of the Discoveries.
One hundred grams of cassava has 160 calories, about one 
and a half grams of protein, 38 grams of carbohydrate, 1.8 
grams of fibre, 16 mg of calcium and 20 mg of vitamin C.

A simples mandioca pode ser servida inteira cozida 
ou frita (sempre depois de previamente cozida), 
ou transformada.
A farinha de mandioca serve para receitas de massas e 
bolos, sendo a base da tradicional e famosa farofa, que 
acompanha a feijoada à brasileira. Mas a farofa tem de ser 
feita com óleo ou manteiga, pelo que o seu valor calórico 
aumenta imediatamente.
A tapioca é um granulado de mandioca que em muitos 
lugares do mundo é preparada como uma papa, conhecida 
pelos brasileiros como «mingau de tapioca». Os grânulos 
devem ser demolhados em água, leite ou leite de soja 
até aumentarem o seu tamanho e adquirirem um aspeto 
gelatinoso. Depois são cozidos em leite, leite de soja ou 
de arroz até ficarem totalmente transparentes e macios. 

Plain cassava can be served whole boiled or fried (always 
after being boiled first), or in a transformed state.
Cassava flour is used in pasta and cake recipes, and 
is the main ingredient for the traditional and famous 
farofa, which accompanies Brazilian feijoada [bean and 
meat stew]. But farofa has to be made with butter or oil, 
meaning that its caloric value increases immediately.
Tapioca is granulated cassava and is prepared in many 
parts of the world as a porridge or pudding, known to 
Brazilians as mingau de tapioca. The granules need to be 
soaked in water, milk or soy milk until they increase in size 
and take on a gelatinous appearance. They are then boiled 
in milk, soy milk or rice milk until they are fully transparent 
and soft. You must leave plenty of liquid, because tapioca 
continues to increase its size and consume liquid after 
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Deve sobrar sempre bastante líquido, pois a tapioca 
continua a aumentar o seu tamanho e a consumir líquido 
depois de desligado o calor. É cozinhada com açúcar, pau 
de canela e/ou casca de limão, depois de cozida pode ser 
enriquecida com uma gema de ovo, como se faz com o 
arroz-doce, e enfeitada com canela em pó. É uma refeição 
ligeira muito saborosa e saudável.
O polvilho de mandioca é uma fécula muito fina que é 
usada para fazer o pão de queijo ou biscoitos. Para cozer 
a mandioca inteira é preciso geralmente deixar ferver 15 
minutos em fogo alto, com um fio de óleo (ajuda a reter 
as vitaminas) e uma pitada de sal. Para que fique macia 
deve ser deixada na água da cozedura até ser servida ou 
cortada para fritar.

Boa para oS CelíaCoS
A mandioca não tem glúten, pelo que é uma aliada de 
quem tem doença celíaca. Aliás, estes doentes têm nesta 
raiz a possibilidade de diversificar a sua alimentação, pelas 
suas várias apresentações.
Quando comparada com a batata, a mandioca possui mais 
vitamina A, B1, B2 e C… mas tem muito mais calorias (160 
calorias em 100 gr de mandioca contra 58 para a batata). 
Isto pode parecer preocupante para quem quer manter a 
linha ou mesmo emagrecer, mas não é bem assim, porque 

being removed from the heat. It is cooked with sugar, a 
cinnamon stick and / or lemon peel, and after boiled can be 
enriched with an egg yolk, similar to the preparation of rice 
pudding, and garnished with cinnamon powder. It is a very 
tasty and healthy light meal.
Cassava starch (polvilho) is a very thin starch that is used 
when baking Brazilian ‘cheese bread’ or biscuits. 
To cook the whole cassava, you usually need to boil it for 
15 minutes over a high heat, with a drizzle of oil (this helps 
retain the vitamins) and a pinch of salt. To make it soft it 
should be left in the cooking water until served or sliced 
for frying.

good For CeliaCS
Cassava is gluten free, so it is a great ally for anyone 
suffering from celiac disease. Moreover, this root affords 
sufferers the possibility of diversifying their diet, given its 
various presentations.
When compared with potatoes, cassava has more vitamin 
A, B1, B2 and C... but it has a lot more calories (160 calories 
in 100 grams of cassava against 58 for potatoes). This 
may seem worrying to anyone who wants to stay in shape 
or even lose weight, but it’s not quite as simple as that, 

because this root has a composition of carbohydrates that 
makes you feel fuller for longer, that is to say, you feel less 
hungry and therefore eat less. It is for this reason that 
cassava can be included in weight loss or weight control 
diets, while at the same time it is suitable for diabetics 
as it does not cause peaks in blood sugar levels. But 
beware; you should eat cassava without mixing it with 
other carbohydrates, such as pasta or rice. Cassava has 
two types of carbohydrates, amylopectin and amylose, 
which work together to release glucose into the body 
more slowly, facilitating digestion, avoiding peaks in blood 
sugar levels and providing energy for daily tasks. For these 
reasons, cassava is eaten by many athletes as their main 
source of energy.
In addition to being gluten free, cassava is rich in fibre, 
which helps the digestive system and makes it lighter 
to digest. This fibre content is also responsible for the 
sensation of feeling full.

esta raiz tem uma composição de hidratos de carbono 
que faz com que prolongue a sensação de saciedade, 
ou seja, temos menos fome, logo, comemos menos. É 
por esta razão que a mandioca pode integrar regimes 
de perda ou controlo de peso, estando também indicada 
para diabéticos porque não provoca picos de glicémia. 
Mas atenção, consuma a mandioca sem misturar com 
outros hidratos de carbono, como as massas ou arroz. É 
que a mandioca possui dois tipos de hidratos de carbono, 
a amilopectina e a amilose, que atuando juntos libertam 
mais lentamente a glicose no organismo, facilitando a 
digestão, evitando picos de açúcar no sangue e dando 
energia para as tarefas diárias. Por tudo isto, a mandioca 
é consumida por muitos atletas como principal fonte 
de energia.
Além de não ter glúten, a mandioca é rica em fibras, o 
que ajuda o aparelho digestivo e a torna mais leve para a 
digestão. Este conteúdo de fibras também é responsável 
pela tal saciedade que provoca.

CALL CENTER INTERNACIONAL: +351  21 458 85 00
WWW.CLINICADOTEMPO.COM
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zash 
Elegância Rural ˙ Rural Elegance
˙estela ataíde Texto Text ˙Zash Fotografia Photography

Deixar-se envolver pela natureza, pelos seus sons 
profundos e aromas densos significa abandonar a 
rotina e mergulhar numa onda de energia positiva. 
Este é o universo Zash, um boutique hotel 
rural situado na província de Catania, na Sicília, 
onde fragmentos históricos ganham um toque 
contemporâneo para proporcionar uma nova 
realidade, feita de movimentos lentos e 
aromas intensos. 

Taking a moment to be embraced by nature, 
by its deep sounds and rich aromas, involves 
abandoning routine life and diving into a wave 
of positive energy. This is the Zash universe, a 
country boutique hotel located in the province of 
Catania, in Sicily, where historical fragments take 
on a contemporary twist to produce a new reality, 
made of slow movements and intense aromas.
Respecting the past, the hotel retains its rural 

Respeitando o passado, o hotel mantém a 
essência rural, adicionando-lhe os toques 
contemporâneos necessários para satisfazer 
cada necessidade dos seus visitantes. Cada 
quarto está equipado com todas as comodidades 
modernas, mas a decoração é sobretudo 
evocativa da paisagem rural siciliana, que invade 
livremente as divisões graças às amplas janelas. 
Procurando tornar a passagem pelo Zash numa 
experiência exclusiva, o boutique hotel conta 

essence, adding the contemporary touches 
required to satisfy every need of its guests. Each 
room is equipped with every modern amenity, but 
the décor is essentially evocative of the Sicilian 
countryside, which floods unfettered into the 
rooms thanks to the large windows.
With the aim of making any stay at the Zash an 
exclusive experience, the boutique hotel has 
just nine rooms, each different from the other 
in terms of layout and furniture. While four of 
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quinta de Lemos
Discrição Ousada ˙ Bold Discretion
˙carolina Xavier e sousa Texto Text ˙1, 2 hugo carvalho araújo; 3  quinta de lemos Fotografia Photography

Na Quinta de Lemos, em Passos de Silgueiros, perto de 
Viseu, ganhou forma uma moderna casa de hóspedes 
projetada pelo arquiteto Carvalho Araújo, que esteve no 
início de 2014 entre os nomeados para os reconhecidos 
prémios Archdaily.
Embora reservada a convidados e clientes da Família 
Lemos, cuja reputação no domínio dos têxteis de luxo e 
dos vinhos do Dão é digna de registo, esta original guest 
house serpenteia discretamente na paisagem, vivendo 
em perfeita simbiose com o exterior, em parte graças à 
dinâmica da sua estrutura longitudinal e ao minimalismo 
da decoração assinada por Nini Andrade Silva.

At the Quinta de Lemos, in Passos de Silgueiros, near Viseu, 
a modern guest house designed by architect Carvalho 
Araújo has taken shape, which, in early 2014, was among 
the nominees for the acclaimed Archdaily awards.
Although reserved for guests and clients of the Lemos 
Family, whose reputation in the field of luxury textiles and 
in Dão wines is more than worthy of mention, this unique 
guest house meanders discreetly through the landscape, 
existing in perfect harmony with outdoors, thanks in part 
to the dynamics of its longitudinal structure and to the 
minimalism of the decoration, created by Nini Andrade Silva.

com apenas nove quartos, sendo cada um diferente 
dos restantes tanto em termos de layout como de 
mobiliário. Enquanto quatro quartos estão situados 
no primeiro andar da antiga casa senhorial, de um 
lado com vista para o Monte Etna e do outro para 
o mar Jónico, três foram colocados no espaço onde 
anteriormente funcionava a adega e os restantes 
dois estão completamente imersos pela paisagem 
do jardim, separados das árvores de citrinos apenas 
por enormes paredes de vidro. 

the rooms are situated on the first floor of the old 
manor house, on one side overlooking Mount Etna 
and on the other facing the Ionian Sea, three have 
been placed in the space which was previously used 
as the winery, and the remaining two are immersed 
entirely in the garden landscape, separated from 
citrus trees by nothing by huge glass walls.
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Construído numa impressionante cadeia montanhosa 
no sul da Costa Rica, onde as montanhas cobertas por 
florestas tropicais «desaguam» em praias imaculadas, 
este exclusivo boutique hotel de arquitetura minimalista 
proporciona uma experiência luxuriosa e deslumbrantes 
vistas sobre o Oceano Pacífico.
Composto por seis villas de luxo, uma piscina infinity 
de água salgada, uma área de spa e um lounge, o Kurà 
é o ponto de partida perfeito para passeios neste 
paraíso tropical. Apostando num conceito de hotelaria 
sustentável, sem nunca abdicar do luxo e elegância, 
nas design villas do Kurà beleza e conforto andam lado 
a lado com ecologia.

Built on an impressive mountain range in southern Costa 
Rica, where mountains covered by tropical forests «flow 
out» onto pristine beaches, this exclusive, minimalist 
design boutique hotel provides a luxurious experience 
and breathtaking views of the Pacific Ocean.
Consisting of six luxury villas, a saltwater infinity pool, 
a spa area and a lounge, the Kurà is the perfect starting 
point for exploring this tropical paradise. Focusing on a 
concept of sustainable hospitality, without foregoing 
luxury and elegance, beauty and comfort go hand in 
hand with ecology in the Kurà ‘design villas’.

kurà
Paraíso Tropical ˙ Tropical Paradise
˙estela ataíde Texto Text ˙Kurà design Villas Fotografia Photography
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Rodeado por montanhas majestosas e campos de lava, o 
ION Hotel foi pensado para inspirar a descobrir os tesouros 
naturais que o rodeiam. 
Construído a 40 quilómetros de Reiquiavique, ao lado 
do Parque Nacional Thingvellir (Património Mundial da 
UNESCO) e do Thingvallavatn (o maior lago da Islândia), este 
luxury adventure hotel com 46 quartos (22 standard e 24 
deluxe) goza de uma localização privilegiada. A partir daqui, 
os visitantes podem explorar a área vulcânica Hengill, as 
fontes termais de Geysir ou a cascata Gullfoss, entre outras 
maravilhas naturais islandesas. 

Encircled by majestic mountains and lava fields, the ION 
Hotel has been designed to inspire the discovery of the 
natural treasures that surround it.
Built 40 kilometres from Reykjavik, next to Thingvellir 
National Park (UNESCO World Heritage Site) and 
Thingvallavatn (the largest lake in Iceland), this ‘luxury 
adventure hotel’ with 46 rooms (22 standard and 24 
deluxe) enjoys a prime location. From here, guests can 
explore the Hengill volcanic area, the Geysir hot springs 
or the Gullfoss waterfall, among other Icelandic 
natural wonders.

ion hoteL
Retiro Nórdico ˙ Nordic Retreat
˙estela ataíde Texto Text ˙ion hotel Fotografia Photography



Propriedade da família More há quatro gerações, a reserva 
Lion Sands Sabi Sand coloca ao dispor dos seus convidados 
uma experiência única na selva sul-africana. 
A apenas cinco minutos do lodge principal da reserva, 
a Kingston Treehouse propõe uma noite passada 
verdadeiramente no coração da natureza. Nesta casa na 
árvore com 60 m2, os hóspedes podem ainda desfrutar, 
num ambiente seguro e luxuoso, de uma sumptuosa 
refeição ou de uma massagem relaxante sob as estrelas, 
acompanhados apenas pelo ar quente da selva africana. 

Owned by the More family for four generations, the Lion 
Sands Sabi Sand Reserve offers its guests a unique 
experience in the South African wilderness.
Only five minutes from the reserve’s main lodge, the 
Kingston Treehouse provides a night spent truly in the 
heart of nature. In this 60-sqm tree house, guests can also 
enjoy, in a safe and luxurious environment, a sumptuous 
meal or a relaxing massage under the stars, accompanied 
by nothing more than the warm air of the African jungle.

kingston treehouse
Natureza Selvagem ˙ At one with Nature
˙estela ataíde Texto Text ˙lion sands game reserve Fotografia Photography
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Vestindo com descontração a intricada coleção 
primavera-verão 2014 da Louis Vuiton, as 
manequins Karen Elson e Edie Campbell são 
apanhadas pelas lentes de Peter Lindbergh numa 
expedição africana. 
Acompanhadas por três malas icónicas da maison 
Vuitton – a Speedy, a Keepall e a Neverfull, as 
duas jovens entregam-se ao prazer da exploração 
e ao alvoroço da descoberta da África do Sul. O 
espírito de liberdade atravessa a nova campanha 
Louis Vuitton, marcando cada momento de 
uma expedição descrita por Carine Roitfeld, 
responsável pelo estilismo, como «uma viagem 
aos limites da elegância». 

Louis Vuitton 
O Prazer da Viagem
The Pleasure of Travelling

Models Karen Elson and Edie Campbell look 
relaxed wearing Louis Vuitton’s intricate 
spring-summer 2014 collection, when captured 
through the lens of Peter Lindbergh on an 
African expedition.
Accompanied by three iconic bags from the 
Vuitton maison – the Speedy, the Keepall and the 
Neverfull –, the two young women surrender to 
the pleasure of exploring and to the excitement 
of discovering South Africa. The spirit of freedom 
can be felt throughout the new Louis Vuitton 
campaign, marking each moment of an expedition 
described by Carine Roitfeld, in charge of styling, 
as «a journey to the limits of elegance».
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Para a nova estação, a Cheyenne propõe looks 
femininos simultaneamente descontraídos e 
cuidados, divididos em quatro temas. 
Numa viagem pelo globo, o tema Mediterrâneo 
inspira-se nos campos e praias dessa zona para 
propor estampados de motivos delicados e 
detalhes patchwork índigo, enquanto as peças 
Tahiti resultam em looks exóticos assentes em 
cores fortes e vibrantes como castanho mostarda, 
rosa framboesa e verde catatua. Mais desportivo, 
o tema Fluo Color recorre a transparências e 
estampados tridimensionais. Ideais para finais 
de tarde em discotecas de praia, os elementos 
do tema Sunset Rock acrescentam glamour com 
tecidos incandescentes, lantejoulas e brilhos. 

cheyenne
Espírito Descontraído 
Relaxed Spirit

For the new season, Cheyenne brings you 
feminine looks that are both relaxed and detailed, 
divided into four themes.
In a journey across the globe, the Mediterranean 
theme is inspired by the fields and beaches 
of this part of the world to produce prints of 
delicate motifs and indigo patchwork details, 
while the Tahiti pieces result in exotic looks 
based on strong and vibrant colours such as 
mustard brown, raspberry pink and cockatoo 
green. On a sportier note, the Fluo Color theme 
uses transparencies and three-dimensional 
prints. Ideal for late afternoons in beach discos, 
the pieces in the Sunset Rock theme add glamour 
with incandescent fabrics, sequins and sparkle.

A feminilidade, sensualidade e romantismo 
das flores inspiraram a coleção We Are Flowers, 
que convida a colocar os pés nos jardins 
floridos Melissa. 
Com uma coleção fresca e colorida, a marca de 
calçado pretende cobrir as ruas monocromáticas 
dos centros urbanos com modelos que vagueiam 
entre a leveza minimalista e a peculiaridade do 
kitsch. Sejam discretos sapatos rasos em cores 
neutras, confortáveis sandálias ou saltos altos 
em arrojados rosas, independentemente do 
estilo, as flores Melissa chegaram para colorir 
as metrópoles mundiais. 

meLissa
Jardim de Plástico 
Plastic Garden

The femininity, sensuality and romanticism 
of flowers have inspired the We Are Flowers 
collection, which invites to put your feet in the 
floral gardens of Melissa.
With a fresh and colourful collection, the 
footwear brand aims to cover the monochrome 
streets of urban centres with models that err 
between minimalist lightness and the peculiarity 
of kitsch. Whether discreet flat shoes in neutral 
colours, comfortable sandals or high heels in 
bold pinks, regardless of style, the flowers 
from Melissa have arrived to bring colour 
the world’s cities.
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Pensando em mulheres dinâmicas, que gostam de definir o 
seu próprio estilo, a Francomina preparou para a primavera-
-verão uma coleção com inspirações naturais. 
Capaz de responder a todas as exigências da vida moderna, 
esta coleção fresca e sofisticada desdobra-se em cinco 
linhas diferentes, das quais Tropical Eden é a mais divertida 
e colorida. Desenhadas para jovens enérgicas e atrevidas, 
as peças Tropical Eden assentam em tonalidades fortes, 
quase néon, e designs arrojados. Nos padrões, destacam-
-se os animal prints, os camuflados e os motivos florais, 
que remetem para um paraíso tropical. 

With dynamic women in mind, who like to define their own 
style, Francomina has prepared a collection with natural 
inspirations for spring-summer.
Able to meet every requirement of modern life, this 
fresh and sophisticated collection breaks down into five 
different ranges, of which Tropical Eden is the most fun 
and colourful. Designed for energetic and daring young 
women, the Tropical Eden pieces are based on intense, 
almost neon, colours and bold designs. Highlights of the 
range of patterns used include animal prints, camouflage 
and floral motifs, which refer to a tropical paradise.

Francomina
Paraíso Tropical  
Tropical Paradise

Desenvolvida sobre as premissas da interpretação 
contemporânea, técnica e estética da cultura 
tradicional portuguesa, a 30MS – trinta moios de 
sal trabalha sobre a cultura material existente 
para a conceção de novos objetos. 
Resultando da interação de um diversificado 
grupo de criativos com formação nas áreas 
do Design de Moda, Design Industrial, Artes 
Plásticas, Joalharia, Fotografia e Design de 
Comunicação e Ciências Históricas, a 30MS 
aposta em explorar as produções artesanais 
portuguesas através de uma geração de 
objetos diferenciados. 
Entre outros acessórios, a 30MS desenvolveu 
as linhas de calçado desportivo Warhol e 
Wesselmann, que surpreendem ao combinar 
design contemporâneo com a técnica tradicional 
de empalhamento – cruzamento de tiras de 
palhinhas – tradicionalmente utilizada na cestaria. 

30ms
Artesanato e Design 
Craft and Design

Developed as a contemporary, technical and 
aesthetic interpretation of traditional Portuguese 
culture, 30MS – trinta moios de sal uses existing 
material culture for the creation of new objects.
Resulting from the interaction of a diverse group 
of creative minds qualified in the fields of Fashion 
Design, Industrial Design, Fine Art, Jewellery, 
Photography and Communication Design, and 
Historical Sciences, 30MS focuses on exploring 
Portuguese craftsmanship through the creation 
of unique objects.
Among other accessories, 30MS has developed 
the Warhol and Wesselmann sports shoe ranges, 
which stand out for combining contemporary 
design with the traditional technique of 
empalhamento – weaving pieces of straw – 
traditionally used in basketry.
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Espontânea, descontraída, sedutora e 
sensual por natureza é a mulher para 
a qual foi desenhada a coleção Gucci 
para a nova estação. Inspirada num 
estilo atlético, as peças primavera-verão 
refletem a personalidade decididamente 
forte e eclética da mulher Gucci. 
No calçado, o elástico técnico é uma 
característica incontornável da estação. 
Seja em piton, camurça ou pele, 
acompanhado de preto monocromático 
ou cores vivas, os sapatos femininos são 
amplificados por um salto em cone com 
uma superfície metálica facetada.

Rodeada por vegetação luxuriante, 
a Hermès desvendou na Orangerie 
do idílico Jardin du Luxembourg, em 
Paris, uma coleção primavera-verão 
fluida, composta por tons profundos e 
exuberantes padrões floridos decorados 
por enormes nenúfares. 
Assinada por Christophe Lemaire, a 
coleção é feita de saias plissadas de 
todos os estilos, t-shirts oversized, 
blusões acolchoados em nobuck e 
casacos robe em crepe de chine com 
aplicações em pele de cordeiro e feltro 
fino. As tonalidades viajam entre o 
branco ótico e o azul esmeralda, o 
verde escuro e o ocre.

gucci      
Eclética
Eclectic

hermès   
Cores da Floresta 
Colours of the Forest

Spontaneous, relaxed, alluring and 
sensual by nature – this is the woman 
inspiring the design behind Gucci’s 
collection for the new season. Reflecting 
an athletic style, the spring-summer 
pieces express the decidedly strong and 
eclectic personality of the Gucci woman.
In footwear, elastic is an indisputable 
feature of the season. Be in python, 
suede or leather, accompanied by 
monochrome black or vivid colours, the 
women’s shoes are amplified by a cone 
shaped heel with a metallic surface.

Surrounded by lush vegetation, Hermès 
has unveiled a fluid spring-summer 
collection, composed of intense colours 
and exuberant floral patterns decorated 
by huge water lilies in the Orangerie of 
the idyllic Jardin du Luxembourg in Paris.
Designed by Christophe Lemaire, the 
collection features pleated skirts of all 
styles, oversized t-shirts, quilted jackets in 
nubuck and robe jackets in crêpe de chine 
with applications in lambskin and fine felt. 
The colour palette varies between optical 
white and emerald blue, dark green 
and ochre.

© JEAN FRANçOIS JOSÉ
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sisLey
Oceano Profundo 
Deep Ocean

Uma miscelânea de todas as variações de azul, 
do majorelle ao cobalto e ao pó celeste, a coleção 
primavera-verão da Sisley propõe guarda-roupa 
masculino e feminino onde predominam as cores 
vivas e as cores totais. 
Nos looks femininos, misturam-se influências: 
roupas masculinas com interpretação new wave 
aliam-se a peças femininas e o couro preto, em 
jaquetas clássicas ou vestidos minimal chic, pede 
combinações arrojadas com peças delicadas como 
saias plissadas de seda. Para ele, propõe-se um 
estilo urbano e cool onde os tecidos nobres são 
trabalhados em cortes contemporâneos para 
originar conjuntos cosmopolitas.

An assortment of every variation of blue, from 
majorelle to cobalt and powder blue, the spring-
summer collection from Sisley offers male and 
female wardrobes in which vivid colours and total 
colours predominate.
In the female looks, influences are blended: 
masculine clothing with a new wave 
interpretation is combined with feminine pieces, 
while black leather, in classic jackets or minimal 
chic dresses, demands bold combinations with 
delicate pieces such as pleated silk skirts. For him, 
Sisley proposes an urban and cool style, where 
fine fabrics are worked in contemporary cuts 
to give rise to cosmopolitan outfits.

© G. RUSTICHELLI/FABRICA
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Procurando apresentar um produto adequado aos diferentes 
desejos de todas as mulheres, Nicolas Degennes, diretor artístico 
de maquilhagem e cor da Parfums Givenchy, desenvolveu duas 
novas gerações de pós soltos etéreos, fáceis de aplicar e com um 
efeito divino sobre a pele.
Uma ode à simplicidade, a única cor do Poudre Primière funde-se 
em todos os tons de pele, do mais claro ao mais escuro. Este pó 
universal, superfino e confortável, garante um resultado natural e 
radiante. Já o Prisme Libre apresenta lado a lado no mesmo estojo 
quatro tons nude, para criar harmonias ajustáveis e deixar a tez 
mate e luminosa. 

With the aim of presenting a product that suits the varying wishes 
of every woman, Nicolas Degennes, artistic director of makeup and 
colour at Parfums Givenchy, had developed two new generations 
of ethereal loose powder, easy to apply and with a divine effect 
on the skin.
An ode to simplicity, the single colour of Poudre Première blends 
with all kinds of skin tone, from the lightest to the darkest. This 
universal, superfine and comfortable powder ensures a natural and 
radiant result. As for Prisme Libre, this loose powder features four 
nude shades side by side in the same case, to create adjustable 
harmonies and leave the complexion matt and glowing.

giVenchy
Véus de Pó
Veils of Powder
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Antecipando um verão luminoso, feminino e fluido, o 
modelo de sunwear Carlina encarna na perfeição o 
espírito Chloé. Com um toque vintage, a estrutura metálica 
oversized dramaticamente redonda é evidenciada pelos 
círculos concêntricos que fluem livremente num eterno 
movimento em espiral em torno das lentes, que surgem 
realçadas pela leveza e brilho dos materiais. 
Disponíveis em cinco cores, os óculos Carlina foram 
fotografados pelos reconhecidos fotógrafos de moda 
Inez e Vinoodh, que captaram com mestria a delicadeza 
da essência Chloé.  

chLoé
Leveza Vintage
Vintage Lightness 

Anticipating a bright, feminine and flowing summer, the 
sunwear model Carlina perfectly embodies the spirit of 
Chloé. With a touch of vintage, the dramatically rounded, 
oversized metal structure is revealed by concentric circles 
that flow freely in an eternal spiral motion around the 
lenses, which are thus highlighted by the lightness and 
sheen of the materials.
Available in five colours, the Carlina sunglasses have been 
photographed by renowned fashion photographers Inez 
and Vinoodh, who masterfully captured the delicacy of 
the Chloé essence.

Um tributo a todas as mulheres que apreciam 
harmonia, design e simplicidade elegante, a 
coleção de instrumentos de escrita Perles de 
Caran d’Ache é decorada com a sublime pérola 
Akoya, «cultivada» de forma tradicional há mais 
de um século no Mar do Japão. 
Profundamente valiosa, Perla está disponível em 
caneta permanente, roller e esferográfica. 

caran d’ache
Preciosa
Precious

A tribute to all women who appreciate harmony, 
design and elegant simplicity, the Perles de 
Caran d’Ache collection of writing instruments 
is decorated with the sublime Akoya pearl, 
traditionally cultivated for more than a century 
in the Sea of Japan.
Precious beyond words, Perla is available as a 
fountain pen, rollerball pen and ballpoint pen.

Combinando detalhes subtis e refinados oriundos do mundo 
da dança, a Repetto inspira-se no universo das bailarinas 
para desenvolver uma coleção harmoniosa e ultra-feminina. 
Concebidas com materiais refinados aos quais são aplicados 
acabamentos perfeitos, as bolsas e carteiras Repetto 
seguem as cores da restante coleção, onde as tonalidades 
pastel recebem a primavera, os tons pop assinalam a 
chegada do verão e uma palete fresca e viva remete 
para as cores da índia.    

repetto
Universo do Ballet 
Universe of Ballet

Combining subtle and refined detailing
the world of dance, Repetto finds its
the universe of dancers to develop a 
ultra feminine collection.
Designed with fine materials to which perfect finishes are 
applied, Repetto bags and handbags follow the colours of 
the rest of the collection, where pastel shades welcome 
the spring, pop hues signal the arrival of summer, and a 
fresh and lively palette refers to the colours of India.

sourced from 
inspiration in 
harmonious and



h o u s et rend S  ˙  J O I A S & A C E S S ó R I O S ˙  153  152  ˙  J O I A S & A C E S S ó R I O S ˙  h o u s et rend S

Com a chegada dos dias de sol, Le Pliage Cuir fica disponível num arco-íris 
de novas cores primaveris. A icónica carteira dobrável da Longchamp, 
confecionada com uma suave e leve pele matizada, entra na nova 
estação nas tonalidades limão acidulado, laranja vivo, rosa rebuçado 
e encarnado brilhante. 
E não só de cores novas se faz a primavera Le Pliage Cuir. A 
carteira original, o saco viagem e a pochete acolhem um novo 
modelo: uma pequena e descontraída carteira de traçar, 
com uma alça de ombro regulável extralonga, que pode 
ser retirada para a transformar numa pochete.

Longchamp
Versões Primaveris 
Spring Versions

With the arrival of sunny days, 
Le Pliage Cuir is available in a 
rainbow of new spring colours. 
The iconic folding handbag from 
Longchamp, made in soft, light tinted 
leather, enters the new season in the 
shades lemon yellow, bright orange, candy 
pink and vermilion.
And Le Pliage Cuir spring is made of more 
than just new colours. The original handbag, 
the travel bag and the clutch bag welcome a new 
model: a small and relaxed crossbody bag, with 
extra long adjustable shoulder strap that can be 
removed to turn it into a clutch bag.

Criado pela Bulgari e pelo mestre perfumista Alberto 
Morillas, o perfume Omnia Indian Garnet convida a uma 
luxuriante viagem olfativa pelo coração da fascinante e 
misteriosa índia. Um moderno tributo à beleza deslumbrante 
deste país, esta jóia-perfume foi desenvolvida em torno 
da mandarim garnet, a preciosa gema cujas cores remetem 
para as profundas tonalidades indianas. 
Aromatizando uma mulher que encarna a feminilidade, 
a serenidade e a nobreza que se encontram por toda a 
índia, o Omnia Indian Garnet resulta de um equilibrado 
casamento entre a tuberosa, flor do desejo e da 
sensualidade, e o exótico osmantos.

BuLgari
Magia Indiana 
Indian Magic

Created by Bulgari and by master perfumer Alberto 
Morillas, the perfume Omnia Indian Garnet takes you on 
a luxuriant and fragrant journey through the heart of 
fascinating and mysterious India. A modern tribute to the 
stunning beauty of this country, this fragrance-jewel has 
been developed around the mandarin garnet, the precious 
gem whose colours refer to deep Indian hues.
Perfuming a woman who embodies the femininity, 
serenity and nobility that can be found throughout India, 
Omnia Indian Garnet results from a balanced blend of 
Indian tuberose, flower of desire and sensuality, and 
exotic osmanthus.
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Uma fusão de simplicidade e opulência, as joias propostas 
pela Swarovski para a temporada primavera-verão são 
uma homenagem à arte no seu sentido mais lato, colhendo 
inspiração em áreas tão distintas como o artesanato tribal e 
a arte contemporânea. 
Numa interação entre influências, as joias Swarovski 
ganham formas únicas e universais através de combinações 
originais de materiais simples e sofisticados. Fundindo 
simplicidade e opulência, culturas étnicas encontram 
movimentos artísticos, resultando em brincos, colares, 
pulseiras e anéis que conferem um toque elegante e 
estiloso a qualquer outfit.

sWaroVski
Homenagear a Arte 
Honouring Art

A fusion of simplicity and opulence, the jewellery presented 
by Swarovski for the spring-summer season is a tribute to 
art in its broadest sense, drawing inspiration from areas as 
diverse as tribal crafts and contemporary art.
In an interaction between influences, Swarovski jewellery 
takes on unique and universal forms through unique 
combinations of simple and sophisticated materials. 
Blending simplicity with opulence, ethnic cultures are joined 
by artistic movements, resulting in earrings, necklaces, 
bracelets and rings that give an elegant and stylish touch 
to any outfit.

Gravitando entre a perícia do artesanato tradicional e a 
estética contemporânea, os acessórios Hard Graft são 
cuidadosamente desenvolvidos a partir de uma justaposição 
entre conceitos criativos e acabamentos de qualidade. 
Propondo bens de luxo acessíveis, a gama de produtos Hard 
Graft inclui capas para iPhones e iPads, carteiras, malas, 
mochilas e calçado, entre outros acessórios cuidadosamente 
desenvolvidos as partir dos melhores materiais. 
A engenhosa Box Kit é uma das propostas da marca, uma 
embalagem versátil que permite guardar e transportar de 
forma inteligente qualquer objeto, de carregadores a lentes 
de máquinas fotográficas ou canetas.

hard graFt  
Acessórios Com Estilo
Stylish Accessories

Gravitating between the expertise of traditional 
craftsmanship and contemporary aesthetics, Hard Graft 
accessories are carefully developed from a juxtaposition 
between creative concepts and quality finishes.
Featuring affordable luxury goods, the Hard Graft product 
range includes cases for iPhones and iPads, handbags, 
bags, backpacks and footwear, among other accessories 
carefully developed from the finest materials.
The ingenious Box Kit is one of the brand suggestions, a 
versatile package that allows you to intelligently store and 
carry any object, from chargers to camera lenses or pens.

Lembrando que, embora possam ser reinventados, os 
clássicos não devem ser esquecidos, nesta estação Miguel 

Vieira aposta em linhas intemporais e no contraste entre 
a suavidade de uma paleta de cores pastel e a austeridade 

dos apontamentos em preto, a simplicidade alva do branco e a 
confiança do azul marinho.

Reminding us that, even though they can be reinvented, classics 
should not be forgotten, this season Miguel Vieira focuses on timeless 

lines and on the contrast between the softness of a palette of pastel 
colours and the austerity of black detailing; the pure simplicity of white 

and the confidence of navy blue.

migueL Vieira
Simplicidade Moderna

Modern Simplicity
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Pensada para o viajante cosmopolita, a coleção de malas e 
sacos de viagem da MINI combina estilo com uma gestão 
otimizada do espaço.
Uma simbiose perfeita entre funcionalidade, conforto e 
design moderno, a Lifestyle Collection responde a todos os 
requisitos do mundo atual, um mundo em que a mobilidade 
desempenha um papel vital, seja a trabalho ou lazer, e onde 
nada é mais importante do que a bagagem que acompanha 
cada deslocação. 
Incluindo uma grande variedade de formatos, tamanhos e 
cores, a coleção de malas MINI caracteriza-se pela mesma 
gestão dinâmica do espaço que se verifica nos automóveis 
da marca. 

mini 
Funcionalidade em Viagem
Functional Travel

Designed for the cosmopolitan traveller, a collection of 
suitcases and travel bags from MINI combines style with 
optimal space management.
A perfect symbiosis between functionality, comfort and 
modern design, the Lifestyle Collection meets all the 
requirements of today’s world, a world in which mobility 
plays a vital role, whether for work or leisure, and where 
nothing is more important than the luggage accompanying 
each journey.
Featuring a large variety of shapes, sizes, and colours, the 
MINI collection of suitcases is characterised by the same 
dynamic space management that can be found in the 
brand’s cars.

As agradáveis noites da primavera e do verão convidam a 
incontáveis festas, acontecimentos sociais e saídas à noite. 
Disponível em laranja, turquesa e rosa, a nova clutch da 
Havaianas tem todas as características para se tornar 
numa fiel companheira dessas noites mais quentes. 
Prática, vistosa, resistente e cool, a divertida clutch 
permite transportar confortavelmente na palma da mão 
os itens mais essenciais, acrescentado um toque de cor 
a todos os looks.

haVaianas
Na Palma da Mão 
In the Palm of Your Hand 

The pleasant evenings of spring and summer are perfect 
for countless parties, social events and forays out on 
the town. 
Available in orange, turquoise and pink, the new clutch from 
Havaianas has everything you could ever need to become 
a faithful companion on these warmer evenings. Practical, 
showy, resistant and cool, the fun clutch bag allows you to 
comfortably carry your most essential items in the palm of 
the hand, with a splash of colour added to every look.
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Pensado para pessoas com um estilo de vida ativo, as 
linhas do sofisticado Volvo Concept XC Coupé inspiram-se 
no design dos modernos equipamentos desportivos. 
Juntamente com outros dois concept cars desenvolvidos 
pela Volvo e com assinatura de Thomas Ingenlath, vice- 
-presidente sénior do design da marca, o Concept XC Coupé 
demonstra as possibilidades de design da plataforma 
Scalable Product Architecture (SPA), provando ser possível, 
recorrendo a engenharia inteligente, reforçar a segurança 
sem comprometer design, tamanho ou peso. À semelhança 
dos restantes dois concepts (o Concept Coupé e o Concept 
Estate) o Concept XC Coupé oferece um vislumbre de como 
será a próxima geração de modelos da marca escandinava. 

Designed for people with an active lifestyle, the silhouette 
of the sophisticated Volvo Concept XC Coupe takes its 
inspiration from the design of modern sports equipment.
Along with two other concept cars developed by 
Volvo, and designed by Thomas Ingenlath, the brand’s 
senior vice president of design, the Concept XC Coupe 
demonstrates the design possibilities of the Scalable 
Product Architecture (SPA) platform, proving that it is 
possible, through the use of clever engineering, to improve 
safety without compromising design, size or weight. As 
with the other two concept cars (the Concept Coupe 
and the Concept Estate) the Concept XC Coupe offers a 
glimpse of what the next generation of models from the 
Scandinavian brand will look like.
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LS VoLVo concept 
Xc coupé
Pronto Para a Aventura
Ready For Adventure
˙estela ataíde Texto Text ˙Volvo car group Fotografia Photography
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c-01
Lotus de Duas Rodas
Two-Wheel Lotus
˙estela ataíde Texto Text
˙Kodewa Fotografia Photography

Após dois anos de planeamento e desenvolvimento, a Kodewa 
anunciou finalmente que o protótipo da primeira moto do mundo 
com logótipo Lotus já está pronto para chegar às estradas. 
Resultado de uma colaboração entre veteranos do motociclismo 
sob a liderança da Kodewa, a C-O1 obteve recentemente a licença 
por parte da legendária Lotus para ser produzida. 
Combinando tecnologia topo de gama com estética intemporal 
e com uma produção limitada a 100 unidades, a C-01 estará 
disponível numa grande variedade de acabamentos, podendo ainda 
ser personalizada à medida do seu proprietário. 

After two years of planning and development, Kodewa has finally 
announced that the prototype of the world’s first motorcycle 
to sport the Lotus logo is ready to hit the road. The result of 
collaborative work between motorcycling veterans under the 
leadership of Kodewa, the C-01 was recently granted a license 
for production from legendary Lotus.
Combining top-of-the-range technology with timeless looks 
and with production limited to 100 units, the C-01 will be 
available in a variety of finishes, and can also be customised 
to the owner’s requirements.

˙Modelo ˙Model
Volvo Concept XC Coupé

˙Marca ˙Brand 
Volvo

˙Origem ˙Origin
Suécia / Sweden

Embora tenha uma forte ligação ao Volvo Concept 
Coupé, lançado anteriormente, no Concept XC 
Coupé as rodas maiores, os para-lamas mais 
acentuados e a altura mais elevada do tejadilho 
contribuem para um look mais cheio e robusto, 
que resulta num equilíbrio perfeito entre estética 
e funcionalidade. 
Pensando nos amantes do desporto, que buscam 
desafio e emoção e procuram veículos de combinam 
liberdade e proteção, este concept de duas portas 
e espaço para quatro ocupantes está totalmente 
ajustado a esse estilo de vida dinâmico. 

Although it has a strong connection with the 
Volvo Concept Coupe, launched previously, in 
the Concept XC Coupe the larger wheels, the 
accentuated wheel arches and the taller roofline 
contribute to a fuller and robust look, which 
results in a perfect balance between aesthetics 
and functionality.
With sports lovers in mind, who seek challenges 
and thrills and who want vehicles that combine 
freedom with protection, this three-door concept 
car with room for four occupants is fully attuned 
to this dynamic lifestyle.
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Synonymous with thrilling sensations, the legendary 
Boxster returns renewed in the GTS version, in a 
combination of classic design and even greater 
driving emotion.
With more power, higher quality equipment and even more 
driving pleasure, in the new Boxster GTS the experience of 
handling a roadster is even more memorable.
With its six-speed manual transmission, the GTS is the first 
Boxster to offer the potential to go beyond the limit of 280 
km/h. Powered by its 330 hp engine, the Boxster GTS can 
reach a top speed of 281 km/h, taking its driver to a new 
dimension of adrenaline and driving pleasure.

Sinónimo de sensações fortes, o lendário Boxster surge 
renovado na versão GTS, numa combinação entre design 
clássico e uma intensidade de condução ainda maior. 
Com mais potência, equipamento de qualidade superior e 
ainda mais prazer de condução, no novo Boxster GTS 
a experiência de comandar um roadster é ainda 
mais marcante.
Com a transmissão manual de seis velocidades, o GTS é 
o primeiro Boxster a oferecer o potencial de superar o 
limite de 280 km/h. Impulsionado pelos 330cv de potência 
do motor, o Boxster GTS pode alcançar uma velocidade 
máxima de 281 km/h, transportando o condutor para uma 
nova dimensão de adrenalina e prazer de condução.

porsche BoXster gts
Indomável ˙ Untameable
˙estela ataíde Texto Text ˙porsche Fotografia Photography
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Fiat 500 cuLt
Modelo de Culto ˙ Cult Model 
˙estela ataíde Texto Text ˙fiat Fotografia Photography

Fiat announced a new version of the iconic Fiat 500 at 
the Geneva Motor Show. With its development based on 
the Lounge version, the new Cult adds a series of new 
equipment to the model that lift it to the top of the Fiat 
500 range.
With new 16-inch wheels, rear parking sensors, chrome 
detailing in its interior, trim around the rear lights and a 
black roof, the Cult version is also equipped with a seven-
inch screen and leather seats available in red, black and 
tobacco-colour.
Available with a full range of Fiat 500 engines, the new 
Cult comes with all the safety equipment of the other 
models as standard, including ABS with EBD and 
seven airbags.

Por ocasião do Salão Automóvel de Genebra, a Fiat 
anunciou uma nova versão do icónico Fiat 500. 
Desenvolvida tendo como base a versão Lounge, o 
novo Cult acrescenta ao modelo uma série de novos 
equipamentos que o colocam no topo da gama Fiat 500. 
Com novas jantes de 16 polegadas, sensores de 
estacionamento traseiros, detalhes cromados no 
interior, contornos dos faróis traseiros e tejadilho em 
preto, a versão Cult está também equipada com um ecrã 
de sete polegadas e bancos em pele disponíveis em 
vermelho, preto e cor de tabaco.
Disponível com a gama completa de motores Fiat 500, 
o novo Cult está equipado de origem com todos os 
equipamentos de segurança dos restantes modelos, 
nomeadamente ABS com EBD e sete airbags. 

16 4  ˙  W H E E L S ˙  h o u s et rend S h o u s et rend S  ˙  W H E E L S ˙  165  



16 6  ˙  W H E E L S ˙  h o u s et rend S

Nascido de uma fusão entre um super car e uma super bike, 
o Invador Model R é o mais recente elemento de trikes da 
Tanom Motors, juntando-se aos anteriores Invador TC-3 
Coupe e TR-3 Roadster. 
Com o Invador Model R, a gama de trikes da Tanom 
Motors ganha uma série de atualizações projetadas para 
melhorar ainda mais a sua já impressionante capacidade 
de desempenho, nomeadamente ao nível da suspensão, 
travões e exaustão. 
Com duas rodas dianteiras e uma roda traseira, estes 
veículos oferecem assentos lado a lado para duas pessoas 
e, quando ligados, acionam um motor Hayabusa de 1300 cc 
e 197 cv que proporciona um desempenho emocionante. 

Created through a fusion of a super car and super bike, 
the Invader Model R is the latest trike from Tanom Motors, 
joining the previous Invader TC-3 Coupe and TR-3 Roadster.
With the Invader Model R, the trike range from Tanom 
Motors gains a series of upgrades designed to further 
improve its already impressive performance capabilities, 
particularly in terms of suspension, brakes and exhaust.
With two front wheels and one rear wheel, these vehicles 
offer side-by-side seating for two people and, when turned 
on, set into action a Hayabusa 1300 cc and 197 hp engine 
that delivers an exciting performance.

inVader modeL r
Triplo Suporte ˙ Triple Support
˙estela ataíde Texto Text ˙tanom motors  Fotografia Photography

Especialista em Nutrição e Longevidade / Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity / Founder of the Clínica do Tempo

As pessoas com um perímetro abdominal aumentado correm um 
risco maior de sofrer de doenças cardiovasculares. Colesterol, 
hipertensão arterial e diabetes são alguns dos males que se podem 
desenvolver, e a importância da barriga como um indicador de 
doenças crónicas degenerativas já foi comprovada por um estudo 
publicado na revista Circulation. Esta foi a primeira pesquisa deste 
tipo à escala internacional para avaliar a frequência da obesidade 
abdominal associada ao risco de sofrer doenças cardiovasculares 
e diabetes, e concluiu que um perímetro de cintura grande está 
estreitamente relacionado com esse risco, independentemente de 
outros indicadores clínicos, como o peso e a idade.
Uma diminuição de nove centímetros no perímetro abdominal 
equivale à diminuição de 30% da gordura intra-abdominal. Por isso, 
está perfeitamente ao nosso alcance começar hoje mesmo a tratar 
de diminuir o nosso risco de sofrer doenças cardiovasculares.

A balança e o índice de Massa Corporal (IMC) já não chegam para 
lançar o alerta de excesso de peso. Uma pessoa com um IMC 
considerado regular para o seu peso e altura pode ter um perímetro 
abdominal aumentado e que a coloque na zona de perigo. 
Devemos começar a dar o devido destaque à fita métrica. Nos 
homens, uma medida de 94 cm de cintura já significa um 
perímetro aumentado e preocupante, enquanto 102 cm 
representam um perímetro já considerado de risco muito 
aumentado. Para as mulheres estas medidas situam-se nos 
80 e 88 centímetros, respetivamente.
A barriga é muito mais do que um assunto de beleza, é um 
verdadeiro problema de saúde. Com a reeducação alimentar 
correta e um tratamento eficaz da gordura abdominal, estão 
criadas as condições para caminhar em direção a uma nova vida, 
mais saudável e equilibrada.

People with a larger waist line are at greater risk of suffering 
from cardiovascular diseases. Cholesterol, high blood pressure 
and diabetes are some of the maladies that can develop, and the 
importance of the belly as an indicator of chronic degenerative 
diseases has already been proven by a study published in 
Circulation magazine. This was the first survey of its kind on an 
international scale in order to assess the frequency of abdominal 
obesity associated with the risk of suffering from cardiovascular 
disease and diabetes, and it concluded that a large waist 
circumference is closely related to that risk, independent of 
other clinical indicators, such as weight and age.
A decrease of nine centimetres in waist circumference is equivalent 
to a 30% decrease of intra-abdominal fat. So it is perfectly within 
our reach to start to lower our risk of cardiovascular disease today.

The scales and the Body Mass Index (BMI) alone are not enough 
set the excessive weight warning light off. A person with a 
BMI considered normal for their weight and height may have 
an increased waist circumference that places them in the 
danger zone.
We must begin to give due importance to the tape measure. 
In men, a measurement of 94 cm already means an increased 
circumference and 102 cm represents a circumference already 
considered of greatly increased risk. For women these measures 
are at 80 and 88 cm, respectively.
Much more than a beauty matter, the belly is a real health problem. 
With proper nutritional re-education and an effective treatment 
of abdominal fat, you will create the conditions to head towards 
a new, healthier and more balanced life.

diminuir Barriga para aumentar saúde 

www.clinicadotempo.com
Call Center Internacional : +351 21 458 85 00

OPINIãO
O P IN I O N

A Smaller Tummy for a Healthier You

humberto Barbosa
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Imagine-se o impacto em viagens pessoais ou 
profissionais caso fosse possível viajar entre Nova Iorque 
e Londres em apenas 3 horas ou de Los Angeles a Tóquio 
em apenas 5 horas. É esta a proposta da Spike Aerospace 
que, fundada por um grupo de engenheiros ambiciosos, 
pretende lançar o primeiro jato de negócios supersónico 
do mundo. Quebrando a barreira do som aos 1770 km/h 
(Mach 1.6), o Spike S-512 permitirá realizar viagens em 
menos de metade do tempo necessário atualmente, 
sendo mais rápido do que qualquer outro no mercado.

Imagine the impact to personal or business journeys by 
being able to travel between New York and London in just 
3 hours or from Los Angeles to Tokyo in just 5 hours. This 
is the proposal made by Spike Aerospace, which, founded 
by a group of ambitious engineers, plans to launch the 
first supersonic business jet in the world. Breaking the 
sound barrier at 1,770 km/h (Mach 1.6), the Spike S-512 
will enable journeys in less than half the time needed at 
the moment, making it faster than anything else on 
the market.

Além da velocidade, o Spike S-512 irá ainda inovar a nível 
de configuração, estando equipado com uma cabine de 
passageiros revolucionária, cujo interior das paredes 
se reveste de ecrãs planos que transmitem imagens 
panorâmicas captadas a partir do exterior da aeronave. 
Ao trocar as tradicionais janelas por este sistema, além 
de melhorar a experiência dos passageiros, esta inovação 
elimina problemas estruturais e reduz o peso da aeronave. 

In addition to speed, the Spike S-512 will also innovate 
in terms of configuration, as it is equipped with a 
revolutionary passenger cabin, the inner walls of which 
are lined with flat screens that transmit panoramic 
images taken from outside the aircraft. In replacing 
traditional windows with this system, besides improving 
the experience for passengers, this innovation removes 
structural problems and reduces the weight of the aircraft.
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spike s-512
Supersónico ˙ Supersonic
˙estela ataíde Texto Text ˙spike aerospace Fotografia Photography
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É de Oscar Viñals esta proposta que pretende inspirar 
os aviões comerciais do futuro, um futuro em que as 
aeronaves assentariam em soluções técnicas mais amigas 
do ambiente, mais eficientes e com melhores prestações. 
O protótipo do designer espanhol seria uma combinação 
entre o formato dos aviões atuais e os concepts baseados 
numa arquitetura Blended Wing Body (BWB), uma 
estrutura mais achatada e alargada do que os modelos 
atualmente utilizados pelas companhias aéreas. 
O protótipo Sky Whale poderia ser equipado com motores 
híbridos e diversas tecnologias de ponta. Este novo 
conceito proposto pelo designer permitiria, por exemplo, 
reduzir o atrito e peso do avião, reduzir o consumo de 
combustível e as emissões de dióxido de nitrogénio do 
motor, reduzir o ruído para um oitavo em comparação 
com os valores atuais, reduzir os danos em caso de uma 
possível aterragem de emergência e aumentar a 
auto suficiência. 
O Sky Whale poderia transportar até 755 passageiros, 
divididos em três classes, cada uma no respetivo piso: 
a primeira classe ficaria no topo, com todos os luxos 
associados e vistas para o exterior, a classe executiva 
ocuparia o piso do meio, com lugares espaçosos e vistas 
para os exterior na frente e atrás, e a turística estaria 
destinada ao primeiro andar da aeronave, equipado com 
todo o conforto necessário para proporcionar um 
voo agradável. 

The intention of this proposal by Oscar Viñals is to inspire 
commercial aircraft of the future, a future where aircraft 
will be based on more environmentally friendly technical 
solutions that are more efficient and perform better. 
The prototype from the Spanish designer would be a 
combination between the format of current aircraft and 
concepts based on Blended Wing Body (BWB) architecture, 
a flatter and broader structure than the models currently 
used by airlines.
The Sky Whale prototype could be equipped with hybrid 
engines and a series of cutting edge technologies. This 
new concept proposed by the designer would enable, 
for example, a reduction in the friction and weight of 
the aircraft, reducing fuel consumption and emissions 
of nitrogen dioxide from the engines, reducing noise by 
an eighth compared with current values, while reducing 
damage in the event of a possible emergency landing, and 
enhancing self-sufficiency.
The Sky Whale could transport up to 755 passengers, 
divided into three classes, each on their respective floor: 
first class would be on top, with all the luxuries you would 
expect and views of the exterior; business class would 
occupy the middle floor, with spacious seats and views 
to the outside front and rear; and the tourist class would 
be on the lower floor of the aircraft, equipped with all the 
comfort needed to provide a pleasant flight.

sky WhaLe
Avião do Futuro ˙ Future Flying
˙estela ataíde Texto Text ˙oscar Viñals Fotografia Photography
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Foi em março que a Hybrid Air Vehicles apresentou no Reino 
Unido uma aeronave híbrida que a empresa acredita ser uma 
solução revolucionária no transporte aéreo. 
Recorrendo a uma combinação entre aerodinâmica e 
tecnologia LTA (lighter than air – mais leve que o ar) 
para gerar sustentação e permitir que o veículo possa, 
potencialmente, permanecer em voo durante várias 
semanas, o Airlander oferece longo alcance e a possibilidade 
de operar em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura. 
O protótipo da Hybrid Air Vehicles está pensado para 
as configurações Surveillance, pensada para vigilância, 
e Heavy Lift, desenhada para transporte de 
passageiros e mercadoria. 

March saw the UK unveiling by Hybrid Air Vehicles of a 
hybrid aircraft that the company believes is a revolutionary 
solution in air transport.
Using a combination of aerodynamics and LTA (lighter than 
air) technology to generate lift and enable the vehicle to 
potentially remain airborne for several weeks, the Airlander 
has a very long range and offers the possibility 
of operating in areas with little or no infrastructure.
The prototype from Hybrid Air Vehicles is designed in 
Surveillance and Heavy Lift configurations, with the latter 
for the transport of passengers and goods.

airLander 
Híbrido Revolucionário ˙ Revolutionary Hybrid
˙estela ataíde Texto Text ˙hybrid air Vehicles Fotografia Photography
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Refletindo os elevados padrões de construção da 
Tecnomar, o iate Zahraa prende o olhar pelas suas 
inovadoras e cativantes linhas exteriores, realçadas pela 
tonalidade bronze do casco, decorado com uma faixa 
vermelha na linha de água.
Desenhado pelo Tecnomar Centro Stile, o modelo Nadara 
30M foi personalizado ao gosto e estilo do proprietário, 
nascendo assim o Zahraa, um iate que combina conforto, 
espaço e acabamentos de qualidade.
Hospedando o aconchegante salão principal, o convés 
principal importa do exterior as linhas sedutoras, acolhendo 
os convidados num ambiente sofisticado, onde um elegante 
bar está a apenas alguns passos dos confortáveis sofás em 
pele. Acomodando confortavelmente oito pessoas, 

o layout inclui duas cabines de casal, uma cabine VIP e a 
suíte do proprietário no convés inferior. As duas cabines 
para a tripulação estão situadas na secção traseira do iate, 
com acesso independente. As amplas janelas permitem uma 
generosa entrada de luz natural no convés principal e em 
todas as cabines de hóspedes.
O convés principal inclui ainda uma área de relaxamento 
com espreguiçadeiras e jacuzzi na proa e uma grande mesa 
de jantar que pode acomodar dez pessoas. 
Equipado com dois motores CAT C 32 Acert, cada um com 
1800 cv, o Zahraa desloca-se confortavelmente a 20 nós. 

Reflecting Tecnomar’s high construction standards, 
the Zahraa yacht grabs the eye for its innovative and 
captivating exterior lines, highlighted by the bronze colour 
of the hull, decorated with a red stripe at the water line.
Designed by Tecnomar Centro Stile, the Nadara 30M 
model has been customised to the owner’s taste and 
style, leading to the creation of the Zahraa, a yacht that 
combines comfort, space and quality finishes.
Home to the cosy main lounge, the main deck imports 
the seductive lines from outside, welcoming guests in a 
sophisticated environment, in which an elegant bar is just a 
few steps from the comfortable leather sofas. Comfortably 
accommodating eight people, the layout includes two 
double cabins, a VIP cabin and the owner’s suite on the 

lower deck. The two cabins for the crew are located in the 
rear section of the yacht, accessed separately. The large 
windows allow natural light to pour into the main deck and 
into every guest cabin.
The main deck also features a relaxation area with sun 
loungers and a jacuzzi at the bow and a large dining table, 
which can accommodate ten people.
Equipped with two CAT C 32 Acert engines, each boasting 
1800 hp, the Zahraa moves comfortably at 20 knots.
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Com capacidade para transportar até seis pessoas, 
o Joyboat combina as melhores características de 
um catamarã com as de um iate de casco simples. 
Pensado pela Sky-Yacht tanto para empresas de 
aluguer como exigentes clientes particulares, este 
iate é uma solução elétrica, moderna e inteligente 
para divertidos passeios com amigos. 
O inovador Joyboat foi desenhado e desenvolvido 
para minimizar a resistência do casco e, 
consequentemente, maximizar o tempo de 
navegação. Dois motores elétricos, alimentados 

With room for up to six people, the Joyboat 
combines the best features of a catamaran 
with those of a single hull yacht.
Designed by Sky-Yacht, as much for hire 
companies as for discerning private clients, 
this yacht is an electric, modern and intelligent 
solution for fun trips with friends.
The innovative Joyboat has been designed 
and developed to minimise hull resistance and, 
consequently maximize sailing time. Two electric 
motors powered by batteries keep the Joyboat 

por baterias, mantêm o Joyboat a trabalhar 
por aproximadamente oito horas à 
velocidade média. Extremamente fácil, 
a navegação deste barco resume-se à 
utilização de um joystick, sendo possível 
consultar os dados relevantes acerca dos 
motores e a sua energia num ecrã touch.
Graças à ergonomia cuidadosamente 
pensada, o Joyboat convida a relaxar 
completamente, usufruindo do passeio 
e da paisagem. A ausência de ruidosos 
motores de combustão, prejudiciais à 
saúde, permite navegar com o Joyboat em 
locais como reservas naturais e zonas de 
silêncio, normalmente interditas a este 
tipo de embarcações. 

running for about eight hours at medium 
speed. Extremely easy, navigating this 
boat boils down to using a joystick, while 
relevant data about the motors and 
their energy levels can be viewed on 
a touch screen.
Thanks to the carefully designed 
ergonomics, the Joyboat encourages 
full relaxation, while you enjoy the ride 
and the landscape. The absence of noisy 
combustion engines, harmful to health, 
allows you take the Joyboat to places 
such as nature reserves and silent areas, 
normally inaccessible to such vessels.

JoyBoat
Elétrico Inteligente ˙ Intelligent Electric
˙estela ataíde Texto Text ˙sky-yacht Fotografia Photography
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Desenvolvido pela empresa canadiana Ivan 
Erdevicki Naval Architecture and Yach Design para 
a Kingship Marine, o KingCAT 80 é um espaçoso 
catamarã de linhas clean e design moderno, com 
capacidade para receber até oito convidados e uma 
tripulação de dois elementos.
Este catamarã minimalista foi pensado para estar 
disponível em duas versões: uma com fly bridge 
aberta e popa sundeck e outra com uma fly bridge 
fechada, embora mantendo o sundeck com 
jacuzzi na popa. 
Recorrendo apenas a materiais e tecidos naturais 
de elevada qualidade, os interiores podem ser 
adaptados ao estilo e gosto pessoal do proprietário. 

Developed by the Canadian company Ivan 
Erdevicki Naval Architecture and Yacht Design 
for Kingship Marine, the KingCAT 80 is a spacious 
catamaran boasting clean lines and modern 
design, with room for up to eight guests and a 
crew of two.
This minimalist catamaran has been developed 
in two different versions: one with an open 
fly bridge and stern sundeck and another with 
a closed fly bridge, while retaining the stern 
sundeck with jacuzzi.
Using nothing but natural and high quality 
materials and fabrics, the interior can be tailored 
to the personal style and taste of the owner.

kingcat 80
Espaçoso e Moderno ˙ Spacious and Modern
˙estela ataíde Texto Text ˙ivan erdevicki studio Fotografia Photography
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BWa41
Rever os Clássicos ˙ Reworking the Classics
˙estela ataíde Texto Text ˙acube & whyko company Fotografia Photography

Uma interpretação de um iate clássico moderno 
– assim foi definido pela Whyko Company e 
pela Benetti Sail Division o concept BWA 41, 
um inovador navio de 41 metros projetado pelo 
estúdio de design Acube. 
Revendo os modelos clássicos, as linhas do BWA 
41 incluem detalhes contemporâneos, como 
grandes janelas no convés principal e a eliminação 
das típicas cabines de vigia no convés. Podendo 
os interiores ser totalmente personalizados 
para se adaptarem aos gostos e necessidades 
do proprietário, a Whyko apresenta atualmente 
quatro propostas decorativas distintas, que 
vão da madeira brilhante até um discreto 
toque minimalista.

An interpretation of a modern classic yacht – this 
is how Whyko Company and Benetti Sail Division 
define the BWA 41 concept, an innovative 
41-metre vessel designed by the Acube 
design studio.
Revising classical models, the lines of the BWA 
41 include contemporary details, such as large 
windows on the main deck and the removal of 
the typical porthole cabins on the deck. While 
the interiors can be fully customised to suit the 
tastes and needs of the owner, Whyko currently 
presents four different decorative proposals, 
ranging from glossy wood to a discreet 
minimalist touch.
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Desenhado para poder receber confortavelmente 
até 12 convidados, cada detalhe deste iate 
foi pensado para proporcionar momentos 
inesquecíveis. Com esse propósito em mente, 
foi criada na proa uma área de relaxamento 
e refeições, enquanto no sun deck é possível 
usufruir da piscina com um pouco de privacidade. 
Estimulado pelo entusiasmo dos proprietários 
da Whyko, Riccardo Benetti, responsável técnico 
e de produção da Benetti Sail Division, uniu-se 
aos designers da Acube e acolheu com agrado a 
missão de construir um barco simultaneamente 
desportivo, elegante e habitável, uma combinação 
que constitui a essência do BWA 41.  
Impulsionado por dois motores MAN V12, o iate 
poderá atingir uma velocidade máxima de 15 
nós, convidando a uma viagem de descoberta 
pelos mares. 

Designed to be able to comfortably accommodate 
up to 12 guests, every detail of this yacht 
has been designed to provide unforgettable 
moments. With this purpose in mind, a relaxation 
and meal area has been created at the bow, while 
on the sun deck you can enjoy the pool with a 
bit of privacy.
Encouraged by the enthusiasm of the owners of 
Whyko, Riccardo Benetti, technical and production 
director of Benetti Sail Division, joined forces with 
the designers from Acube and welcomed the 
mission to construct a boat that is sporty, elegant 
and inhabitable at the same time; a combination 
that constitutes the essence of the BWA 41.
Powered by two MAN V12 engines, the yacht 
can reach a maximum speed of 15 knots, inviting 
you to embark on a voyage of discovery across 
the seas.

Famoso pela sua capacidade de resposta a pedidos de iates 
pouco convencionais, Christian Grande aliou-se à Sacs Marine 
para lançar o Strider 22Mega-Rib, um concept cujo design 
reflete a constante mudança no que diz respeito a gostos 
e tendências. 
Adequado tanto para marinheiros solitários como para 
famílias, este mega-rib de nova geração está equipado 
com todas as especificidades deste tipo de embarcação 
(impossibilidade de afundar e facilidade de manobrar e 
atracar), às quais o designer acrescentou uma 
abordagem inovadora. 
Com 22,50 metros de comprimento, o Strider 22Mega-Rib 
apresenta uma inteligente organização do espaço, estando 
a proa equipada com almofadas de assento, sofás retráteis e 
uma mesa com topo retrátil, e a popa com uma plataforma de 
mergulho, que pode ser descida abaixo do nível da água.

strider 22 mega-riB
Inconvencional ˙ Unconventional
˙estela ataíde Texto Text ˙christian grande Fotografia Photography

Famous for its ability to respond to requests for 
unconventional yachts, Christian Grande has joined forces 
with Sacs Marine to launch the Strider 22Mega-Rib, a 
concept whose design reflects how tastes and trends 
constantly change.
Suitable as much for solitary sailors as for families, this 
next generation mega-rib is equipped with all the specifics 
of this type of vessel (impossible to sink and ease of 
manoeuvring and berthing), to which the designer has 
added an innovative approach.
At 22.5 metres in length, the Strider 22Mega-Rib features 
clever space organisation and the bow is equipped 
with seat cushions, retractable sofas and a table with 
retractable top, and the stern with a swim platform, 
which can be lowered below water level.
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June
muito mais que uma Joia 
Much More Than Jewellery

Desenvolvida pela Netatmo e delineada pela 
designer de joias Camille Toupet, a pulseira June 
está equipada com um sensor que monitoriza 
a intensidade da radiação UV em tempo real e a 
exposição solar total absorvida pela pele da utilizadora 
ao longo do dia. 
Uma aplicação a instalar nos smartphones calcula, de acordo 
com o tipo de pele de cada mulher, a exposição máxima 
diária aconselhada. A aplicação pode ainda sugerir gestos para 
proteger a cútis, seja colocar um chapéu, aplicar protetor solar, 
colocar óculos de sol ou abrigar-se à sombra.

Developed by Netatmo and created by jewellery designer Camille Toupet, 
the June bracelet is equipped with a sensor to monitor UV intensity in real 
time and the total sunlight exposure absorbed by the skin of the wearer 
throughout the day.
An application you install on smartphones calculates, according to the skin type 
of each woman, the maximum recommended daily exposure. The application can 
also suggest actions to protect the skin, whether that be putting on a hat, applying 
sunscreen, wearing sunglasses or taking shelter in the shade.
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Lacie sphère
luxo tecnológico 
Technological Luxury

Provando que a tecnologia também pode ser 
elegante, a LaCie associou-se à Christofle para 
criar um exclusivo disco rígido que facilmente 
passa por ser uma peça decorativa. 
Abrilhantado com a sofisticação da marca 
francesa, o requintado disco LaCie Sphère reflete 
o conhecimento técnico e a constante aposta na 
inovação da LaCie. Com 1TB de memória, o disco 
esférico conecta-se ao computador através de 
um discreto cabo USB 3.0, que também é fonte 
de alimentação.  

Proving that technology can also be elegant, 
LaCie has joined forces with Christofle to create 
an exclusive external hard drive that easily 
passes for a decorative item.
Gleaming with the sophistication of the French 
brand, the exquisite LaCie Sphère external hard 
drive reflects LaCie’s technical knowhow and 
constant investment in innovation. With 1TB 
of memory, the spherical drive connects to the 
computer via a discreet USB 3.0 cable, which also 
serves as its power supply.

yotaphone 
dupla interação
Dual Interaction

Lançado em dezembro de 2013, o YotaPhone revolucionou 
o mundo dos smartphones por estar equipado com dois 
ecrãs. Após o sucesso deste modelo, a Yota Devices já 
anunciou a nova geração deste smartphone dual screen, 
que deverá chegar ao mercado até ao final do ano.
O novo modelo conta com um ecrã de papel elétrónico 
totalmente touchscreen, localizado na parte traseira do 
dispositivo, através do qual é possível realizar tarefas como 
ver notificações das redes sociais, ler mensagens de texto 
e consultar previsões meteorológicas. Esta tecnologia 
permite poupar energia, visto que a utilização do painel 
secundário evita a necessidade de desbloquear o ecrã 
principal, que gasta mais bateria.
 

Launched in December 2013, the YotaPhone has 
revolutionised the world of smartphones in that it is 
equipped with two screens. Following the success of 
this model, Yota Devices has already announced the new 
generation of this dual screen smartphone, which should 
come on to the market by the end of the year.
The new model features a fully touchscreen electronic 
paper display, located on the rear of the device, through 
which you can perform tasks such as viewing social 
network notifications, reading text messages and 
consulting weather forecasts. This technology allows 
energy saving, since the use of the secondary display 
avoids the need to unlock the main screen, which 
uses more battery.
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Desenvolvido pela startup indiana RHL Vision, 
o anel inteligente Fin permite transformar a 
palma da mão num interface capaz de controlar 
vários dispositivos.
Conectando-se via Bluetooth a gadgets como 
smartphones, tablets, smart TV’s, consolas 
de jogos ou óculos de realidade aumentada, 
Fin permite efetuar ações através de simples 
movimentos naturais da mão e do polegar. 
Prometendo ser a próxima revolução na 
tecnologia wearable, este gadget inovador 
visa alterar a forma de interação com os 
dispositivos eletrónicos. 
 

Developed by Indian startup RHL Vision, 
the Fin smart ring lets you turn your palm 
into an interface capable of controlling 
various devices.
Using Bluetooth to connect to gadgets such 
as smartphones, tablets, smart TVs, game 
consoles or augmented reality glasses, Fin 
enables you to perform actions through simple 
natural movements of the hand and thumb.
Promising to be the next revolution in 
wearable technology, this innovative gadget 
aims to change the way we interact with 
electronic devices.

Fin
na palma da mão 
In the Palm of Your Hand
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Marco Santos é a mente criativa na origem da Boo, uma 
marca portuguesa de óculos de sol feitos a partir do bambu, 
um material natural altamente renovável e sustentável. 
Além de cinco modelos fabricados em bambu (Moso, 
Boryana, Davidsea, Kikko e Aurea – nomes de espécies de 
bambus), a linha de óculos de sol da Boo inclui ainda um 
modelo em madeira cujo nome, Kayu, significa precisamente 
madeira em Mali.
Dentro de cada modelo existem três cores à escolha e em 
todos as lentes são polarizadas e com proteção UV. Cada 
exemplar é entregue numa caixa de madeira personalizada. 

Boo
estilo Verde  
Green style

Marco Santos is the creative mind behind Boo, a 
Portuguese brand of sunglasses made from bamboo, a 
highly renewable and sustainable natural material.
In addition to the five models manufactured in bamboo 
(Moso, Boryana, Davidsea, Kikko and Aurea – names of 
bamboo species), the range of sunglasses from Boo also 
includes a wooden model whose name, Kayu, means 
precisely wood in Mali.
Each model is available in three colour variations, while 
every model features polarised lenses with UV protection. 
Each pair comes in a customised wooden case.

Provando que os produtos ecológicos podem ser apelativos 
e contemporâneos, a Reestore salva objetos quotidianos do 
desperdício e transforma-os em belos acessórios e peças 
de mobiliário funcionais. 
A partir do estúdio em Bedfordshire, Reino Unido, a equipa 
projeta e fabrica um conjunto de produtos artesanais 
para casas, escritórios e espaços comerciais, incluindo 
atualmente cadeiras feitas a partir de carrinhos de compras, 
banheiras de pé transformadas em sofás e asas de avião 
que dão origem a mesas de escritório. 

Proving that ecological products can be attractive and 
contemporary, Reestore saves everyday waste objects and 
turns them into beautiful accessories and functional pieces 
of furniture.
From its studio in Bedfordshire, in the UK, the team designs 
and manufactures a range of handcrafted products for 
homes, offices and commercial spaces, which currently 
includes chairs made from shopping trolleys, free-standing 
bathtubs transformed into sofas and airplane wings that 
give rise to office desks.

Lançada em 2006 e com sede em Los Angeles, a Keep 
nasceu do desejo de criar calçado clássico e limpo, 
prestando atenção aos detalhes. 
Todos os produtos Keep são vegan e livres de crueldade, 
o que significa que nenhum animal é ferido no fabrico dos 
sapatos. A marca tem ainda o cuidado de utilizar materiais 
naturais, orgânicos e sustentavelmente amadurecidos, 
tanto quanto possível, e produz em fábricas auditadas por 
terceiros, que monitorizam as condições de trabalho ético.

Launched in 2006 and based in Los Angeles, Keep 
was created from the desire to create classic and clean 
footwear, paying attention to detail.
All Keep products are vegan and cruelty-free, which 
means no animal is injured in the manufacture of the 
shoes. The brand also takes care to use natural, organic 
and sustainably aged materials wherever possible, and 
produces in factories audited by third parties who
 monitor work ethic conditions.

reestore
a Beleza da ecologia
The Beauty of Ecology

keep 
pegadas responsáveis 
Responsible Footprints

© WWW.REESTORE.COM
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Manufaturados em Itália, os laços da coleção 
Wood Papillon são criados pela Vinyluse a partir 
de madeira reciclada. 
Cadeiras, mobiliário em desuso e pisos em madeira 
valiosos são recuperados e posteriormente 
esculpidos, lixados e polidos pelos artesãos 
da Vinyluse, que transformam as peças em 
verdadeiros acessórios de moda made in Italy.

Wood papiLLon
moda reciclada  
Recycled Fashion

Manufactured in Italy, the bowties in the Wood 
Papillon collection are created by Vinyluse using 
recycled wood.
Chairs, unused furniture and valuable wooden 
floors are recovered and subsequently carved, 
sanded and polished by the craftsmen at 
Vinyluse, who transform the pieces into veritable 
‘made in Italy’ fashion accessories.

O designer Michael Neville desenvolveu o baloiço Colonial 
Turd como uma exploração material da polpa de cartão 
reciclado e dos corantes naturais. 
Concebido como mobiliário de brincar funcional, o Colonial 
Turd surgiu da intenção de Neville de criar formas amigáveis 
e produtos de qualidade a partir de material reciclável. 
Corantes naturais como índigo, raiz de garança e noz foram 
utilizados para atribuir cores únicas a cada peça e o apoio 
é feito de madeiras nativas da América do Norte. 

coLoniaL turd
Brincadeira sustentável  
Sustainable Fun

Designer Michael Neville has developed the Colonial Turd 
rocker as a material exploration of recycled cardboard pulp 
and natural dyes.
Conceived as functional play furniture, the Colonial Turd 
came from Neville’s intention to create friendly forms and 
quality products from recycled material. Natural dyes such 
as indigo, madder root and walnut have been used to give 
unique colours to each piece, while the handle is made 
of native woods of North America.








