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Diz a teoria dos seis graus de separação 
que são necessários apenas seis laços de 
amizade para que quaisquer duas pessoas 
no mundo estejam ligadas. Nos dias que 
correm, esta teoria parece cada vez mais 
acertada e, graças à tecnologia e à mobilidade 
crescente de pessoas, empresas, criatividade 
e conhecimentos, as fronteiras entre países e 
continentes parecem diluir-se e as novidades 
circulam a uma velocidade estonteante. Cada 
vez mais somos cidadãos do mundo, é dele que 
retiramos inspiração e é para ele que criamos, 
como acontece com a ExperimentaDesign, que 
em 2014 celebra 15 anos e mais de 70 projetos 
nacionais e internacionais no âmbito do design 
e da arquitetura, com o parisiense Hôtel du 
Continent, que graças à imaginação de Christian 
Lacroix conduz os seus hóspedes numa viagem 
pelo mundo, ou com o restaurante Llama, em 
Copenhaga, que leva à capital dinamarquesa os 
irresistíveis sabores sul-americanos. Estejamos 
em Lisboa, Milão ou Pequim, o mundo está cada 
vez mais acessível e aliciante. 
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The theory of six degrees of separation has it 
that only six ties of friendship are needed for 
any two people in the world to be connected. 
Nowadays this theory seems more and more 
likely and, thanks to technology and increased 
mobility of people, companies, creativity and 
knowhow, the borders between countries and 
continents appear to be blurring and news 
spreads at astounding speed. We are increasingly 
citizens of the world; the world provides us with 
inspiration and in return we create for it, as is the 
case of ExperimentaDesign, which celebrates 
15 years in 2014 and more than 70 national and 
international design and architecture projects; 
of Parisian Hôtel du Continent, which thanks to 
the imagination of Christian Lacroix takes its 
guests on a journey around the world; or of the 
Llama restaurant, in Copenhagen, which brings 
the irresistible flavours of South America to the 
Danish capital. Whether you’re in Lisbon, Milan or 
Beijing, the world is more and more accessible 
and alluring.  

˙Estela Ataíde Editora Editor
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Promovida pelo Governo de Portugal e integrada nas 
comemorações do 40º aniversário do 25 de abril e no 
programa de 2014/2015 Ano do Design, a exposição 
A Liberdade da Imagem: Design e Comunicação Visual 
em Portugal (1974-1986) reúne cerca de 500 obras 
representativas de uma produção de vanguarda estética 
que marcou um período de profunda mudança em Portugal, 
entre 1974 e 1986. 
Comissariada por Guta Moura Guedes, com curadoria de 
José Bártolo, design expositivo de Miguel Vieira Baptista e 
design gráfico de João Faria, a exposição está patente até 
26 de setembro em sete locais da cidade do porto: Casa 
da Música, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 
Casa-Museu Guerra Junqueiro, Museu Romântico Quinta 
da Macieirinha, Palacete dos Viscondes de Balsemão, 
Biblioteca Municipal Almeida Garret e Casa do Infante. 

Promoted by the Portuguese Government, part of the 
commemorations of the 40th anniversary of the Carnation 
Revolution, and within the 2014/2015 Year of Design 
programme, the exhibition A Liberdade da Imagem: 
Design e Comunicação Visual em Portugal (1974-1986) 
[Image Freedom: Design and Visual Communication in 
Portugal (1974-1986)] brings together around 500 works 
representative of cutting edge aesthetic production 
marking a period of profound change in Portugal, between 
1974 and 1986.
Organised by Guta Moura Guedes, with curatorship from 
José Bártolo, exhibition design by Miguel Vieira Baptista and 
graphic design by João Faria, the exhibition will be on show 
until September 26 in seven venues in the city of Oporto: 
Casa da Música, Serralves Contemporary Art Museum, Casa-
Museu Guerra Junqueiro, Quinta da Macieirinha Romantic 
Museum, Palacete dos Viscondes de Balsemão, Almeida 
Garret Municipal Library and Casa do Infante.

A LIBERDADE DA IMAGEM
Celebrar a Revolução
Celebrating the Revolution
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Entre 16 e 21 de setembro, Lisboa irá acolher pela primeira 
vez o VERA World Fine Art Festival, que apresenta 
trabalhos de oito disciplinas artísticas – pintura, escultura, 
artes aplicadas, instalação e desenho, fotografia, 
museologia e arquitetura. 
Após sete edições na Rússia, com artistas de mais de 40 
países e mais de dois milhões de visitantes, o festival chega 
em 2014 à Cordoaria Nacional, onde serão apresentados 
os trabalhos de artistas de Portugal, Angola, Moçambique, 
Brasil, Guiné-Bissau, Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe, 
Timor Leste, Rússia, Ucrânia, Roménia, Israel, França, 
Alemanha, Azerbaijão, Turquia e Irão, entre outros. 
Organizado pela Fundação World Without Borders e pela 
Fundação Pública de Apoio à Cultura e Desenvolvimento 
da Arte Contemporânea de Moscovo, o festival pretende 
fomentar o mercado de arte, apoiar a ascensão 
de novos talentos, promover a mercantilização e a 
internacionalização da arte e estimular o intercâmbio 
cultural e artístico. 

VERA WORLD FINE ART FESTIVAL
Fomentar As Artes
Fostering the Arts

Between September 16 and 21, Lisbon will host the VERA 
World Fine Art Festival for the first time, presenting 
works from eight artistic disciplines – painting, sculpture, 
architecture, installation, graphics, photography, museology 
and applied arts. 
Following seven editions in Russia, with artists from more 
than 40 countries and more than two million visitors, 
the festival comes to Lisbon’s Cordoaria Nacional, and 
will feature works by artists from Portugal, Angola, 
Mozambique, Brazil, Guinea-Bissau, Cape Verde, São Tomé 
and Príncipe, East Timor, Russia, Ukraine, Romania, Israel, 
France, Germany, Azerbaijan, Turkey and Iran, among others. 
Organised by the World Without Borders Foundation 
and the Public Foundation for Support of Culture and 
Development of Contemporary Art in Moscow, the 
festival aims to boost the art market, support the rise 
of new talent, promote the commercialisation and 
internationalisation of art and stimulate cultural and 
artistic exchange.
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De 24 a 28 de setembro, o Cinema City Alvalade e a 
Cinemateca Portuguesa recebem a segunda edição do 
Arquiteturas Film Festival Lisboa, que abrirá com «Cathedrals 
of Culture», filme em 3D no qual seis realizadores se 
debruçam sobre um único conceito: «se os edifícios 
falassem, o que nos contariam?». 
Além de exibir mais de 60 filmes, o festival irá incluir atividades 
paralelas como uma master class, workshops, conversas 
informais com realizadores, ateliês e visitas guiadas.

From September 24 to 28, the Cinema City Avalade and the 
Cinemateca Portuguesa welcome the second edition of 
the Arquiteturas Film Festival Lisboa, which will open with 
«Cathedrals of Culture», a 3D film in which six directors 
focus on a single concept: «if buildings could talk, what 
would they tell us?»
In addition to showing more than 60 films, the festival 
will include parallel activities such as master classes, 
workshops, informal talks with directors and guided tours.

O Centro Cultural de Belém irá dedicar, em setembro e 
outubro, cinco sessões sequenciais à apresentação crítica 
da arte e do património artísticos nacionais.
Selecionando e comentando 50 obras primas, os historiadores 
Maria de Lurdes Craveiro, Dalila Rodrigues, Joaquim Oliveira 
Caetano, Nuno Vassallo e Silva e Delfim Sardo irão percorrer 
os longos períodos cronológicos da história da arquitetura, 
pintura, escultura e ourivesaria portuguesas. 
As sessões do ciclo Obras Primas da Arte Portuguesa 
decorrem das 18h às 19h nos dias 18 e 25 de setembro 
e 9,23 e 30 de outubro. A entrada é livre mediante 
inscrição prévia. 

In September and October, the Belém Cultural Centre will 
dedicate five sessions in a row to the critical presentation 
of national art and artistic heritage.
Selecting and commenting on 50 masterpieces, historians 
Maria de Lurdes Craveiro, Dalila Rodrigues, Joaquim Oliveira 
Caetano, Nuno Vassallo e Silva and Delfim Sardo will 
delve down the long chronological periods of the 
history of Portuguese architecture, painting, sculpture 
and goldsmithery.
The sessions in the Obras Primas da Arte Portuguesa 
[Masterpieces of Portuguese Art] programme will take 
place from 6 pm to 7 pm on September 18 and 25, and 
on October 09, 23, and 30. Attendance is free and must 
be booked in advance.

ARQUITETURAS FILM FESTIVAL LISBOA
Não Há Cinema Sem Arquiteturas
There are no Films without Architecture

OBRAS PRIMAS DA 
ARTE PORTUGUESA
Património Nacional
National Heritage BIENAL DE ARQUITETURA 

DE VENEZA
Os Fundamentos da Arquitetura
The Fundamentals of Architecture

Até 23 de novembro, Veneza volta a ser a capital 
mundial da arquitetura ao receber a 14ª edição 
da Bienal de Arquitetura de Veneza. Sob o tema 
«Fundamentals», a bienal desdobra-se em três 
exposições – Absorbing Modernity 1914-2014, 
Elements of Architecture e Monditalia  –, que se 
unem para oferecer uma viagem pelo passado, 
presente e futuro da arquitetura. 
Sob a direcção de Rem Koolhaas, a 14ª Bienal de 
Arquitetura de Veneza soma presenças oriundas 
de 65 países, 11 dos quais presentes pela primeira 
vez – Azerbaijão, Costa do Marfim, Costa Rica, 
República Dominicana, Emirados Árabes Unidos, 
Indonésia, Quénia, Marrocos, Moçambique, Nova 
Zelândia e Turquia. 
Além de eventos na área da arquitetura, a Bienal 
de Veneza, que decorre bianualmente desde 
1895, organiza exposições nas áreas da arte, 
cinema, dança, música e teatro.  

Until November 23, Venice is once again the 
world capital of architecture when it hosts the 
14th edition of the Venice Architecture Biennial. 
To the theme «Fundamentals», the biennial 
features three exhibitions – Absorbing Modernity 
1914-2014, Elements of Architecture and 
Monditalia –, which combine to offer a voyage 
through the past, present and future 
of architecture.
Under the direction of Rem Koolhaas, the 
14th Venice Architecture Biennial welcomes 
representatives from 65 countries, 11 making 
their debut appearance – Azerbaijan, Ivory 
Coast, Costa Rica, Dominican Republic, United 
Arab Emirates, Indonesia, Kenya, Morocco, 
Mozambique, New Zealand and Turkey.
In addition to events within the field of 
architecture, the Venice Biennial, which has 
been taking place every two years since 1895, 
organises exhibitions within the areas of art, 
film, music and theatre.

© GIORGIO ZUCCHIATTI/ COURTESY LA BIENNALE DI VENEZIA

© FRANCESCO GALLI/ COURTESY LA BIENNALE DI VENEZIA

© FRANCESCO GALLI/ COURTESY LA BIENNALE DI VENEZIA

© GILBERT MCCARRAGHER
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O trabalho da Casa do Passadiço, empresa portuguesa de 
decoração de interiores, foi mais uma vez reconhecido além 
fronteiras, com o aclamado prémio International Yacht and 
Aviation Awards.
Catarina Rosas, Cláudia e Catarina Soares Pereira foram 
distinguidas na categoria de iates até 30 metros, com 
o projeto do interior de um iate privado de luxo, ao qual 
conferiram um ambiente elegante, com um toque twist 
contemporâneo.

The work of Casa do Passadiço, Portuguese interior design 
company, has once again been recognised abroad, at the 
acclaimed International Yacht and Aviation Awards.
Catarina Rosas, Cláudia and Catarina Soares Pereira 
were distinguished in the ‘Power Yacht up to 30 Metres’ 
category, with the interior design for a luxury private 
yacht, to which they gave an elegant environment, with 
a contemporary twist. 

INTERNATIONAL YACHT 
AND AVIATION AWARDS 
Distinção Portuguesa
Portuguese Recognition

BIC Cristal Stylus é a nova geração da esferográfica 
mais vendida no mundo, a icónica BIC Cristal, e nasce da 
vontade da marca francesa evoluir e adaptar-se às novas 
necessidades tecnológicas.
Mantendo a filosofia inerente à marca mãe – vender 
produtos simples, inovadores e acessíveis –, a BIC Cristal 
Stylus combina, de um lado, a tradicional função da 
esferográfica e, do outro, o stylus para toque em ecrãs 
tatéis, como dos smartphones ou tablets. 
O resultado é uma capacidade de escrita rápida, suave e de 
qualidade à qual a BIC Cristal já nos habituou, aliada a um 
stylus de máxima precisão, para desenhar ou escrever.

BIC CRISTAL STYLUS  
Caneta Digital
Digital Pen

BIC Cristal Stylus is the new generation of the world’s 
best selling ballpoint pen, the iconic BIC Cristal, and results 
from the French brand’s desire to evolve and adapt to new 
technological needs.
Maintaining the philosophy inherent to the mother brand 
– selling simple, innovative and affordable products –, the 
BIC Cristal Stylus combines, on the one hand, the traditional 
function of a ballpoint pen and, on the other, the stylus for 
use on touch screens, such as smartphones or tablets.
The result is the ability for quick, smooth and quality 
writing to which the BIC Cristal has accustomed us, 
combined with a high precision stylus, with which to 
draw or write.

Nos dias 11 e 12 de julho, a cidade italiana de Trieste reuniu 
mais de 700 pessoas naquela que foi a 13ª edição da ITS 
(International Talent Support), importante plataforma 
criativa de reconhecimento e apoio a jovens talentos de 
todo o mundo, projetada e organizada pela agência EVE, e 
apresentada pela OTB, holding proprietária de marcas como 
Diesel, Maison Martin Margiela, Marni e Viktor&Rolf.
O grandioso evento de moda e design, que conta ainda 
com as marcas Diesel, YKK, Swatch e Swarovski como 
principais parceiras, premiou mais uma vez trabalhos nas 
categorias ITS Fashion, ITS Accessories, ITS Artwork e ITS 
Jewelry, oferecendo vários prémios que, no total, ascendem 
quase aos cem mil euros, e proporcionando diversas 
oportunidades de emprego.

ITS 2014
Promoção de Talentos
Promoting Talent

On July 11 and 12, the Italian city of Trieste brought 
together more than 700 people at the 13th edition of 
ITS (International Talent Support), an important creative 
platform for recognising and supporting young talent 
around the globe, designed and organised by the EVE 
agency and presented by OTB, holding company of 
brands such as Diesel, Maison Martin Margiela, Marni and 
Viktor&Rolf.
The grand fashion and design event, which also featured 
the brands Diesel, YKK, Swatch and Swarovski as main 
sponsors, once again awarded work in the ITS Fashion, ITS 
Accessories, ITS Artwork and ITS Jewelry categories, giving 
out many awards, totalling almost one hundred thousand 
Euros, as well as providing many job opportunities.

12 ˙  I N F O CO ˙  h o u s eT REND S h o u s eT REND S  ˙  I N  F O CO ˙  13  



Até 24 de janeiro de 2015 o Museu Baccarat-Gallery, em 
Paris, abriga a exposição Baccarat: Les 250 ans, em jeito de 
retrospetiva e comemoração do aniversário da mítica marca 
de cristais.
A exibição está dividida em cinco temas que desvendam 
a história da maison Baccarat: as lendárias taças de vidro 
Harcourt, a fusão do vermelho e do ouro (cores símbolo da 
Baccarat), miríade de cores (do qual faz parte o histórico 
cristal colorido), excelência e know-how (na arte vidreira), 
e vanguarda no design perfeito.
Presentes estão 250 obras que se tornaram ícones em 
250 anos de de história e savoir-faire.

Until January 24, 2015, Baccarat’s Museum-Gallery in Paris 
hosts the Baccarat: Les 250 ans exhibition, a retrospective 
and commemoration of the anniversary of the iconic 
crystal maker.
The exhibition is divided into five subjects revealing the 
history of the maison Baccarat: the legendary Harcourt 
stemware; the fusion of red and gold (symbolic colours of 
Baccarat); myriad colours (including the historic coloured 
inlay crystal); ‘virtuosos of savoir-faire’ (in the art of glass); 
and at the cutting edge of perfection.
The show features 250 masterpieces that have become 
legends in over 250 years of history and savoir-faire. 

BACCARAT: LES 250 ANS
Comemoração Mítica
Iconic Commemoration

RESTAURANT & BAR DESIGN
Restauração e Arte
Hospitality and Art

Baseado no galardão Restaurant & 
Bar Design Awards, único que destaca 
trabalhos de design e arquitetura 
nas áreas da hospitalidade, o livro 
«Restaurant & Bar Design» reúne 
alguns dos mais esplêndidos trabalhos 
da área, onde estética e funcionalidade 
se unem para criar espaços apelativos e 
agradáveis para comer e beber.
O livro dedica cada capítulo a restaurantes 
de vários cantos do mundo – América, 
Ásia, Austrália, Europa e Médio Oriente –, 
e destaca cem estabelecimentos como 
fontes de inspiração.
Os textos incluem introduções feitas 
por especialistas, jurados e um prefácio 
do autor e fundador dos prémios, 
Marco Rebora.

Based on the Restaurant & Bar Design 
Awards, the only awards to highlight 
design and architecture in the hospitality 
industry, the book «Restaurant & 
Bar Design» features some of the 
best works in the field, in which looks 
and functionality combine to create 
attractive and alluring spaces in which 
to eat and drink.
The book dedicates each chapter to 
restaurants from around the globe – 
America, Asia, Australia, Europe and the 
Middle East – and highlights one hundred 
establishments as sources of inspiration.
The texts feature introductions written 
by specialists, jury members and a 
preface by author and awards founder 
Marco Rebora. 

© THOMAS DERON

© TASCHEN
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Recuperado pelo gabinete Tiago do Vale Arquitectos, 
o Three Cusps Chalet – Chalé das Três Esquinas – é um 
exemplo claro da influência brasileira na arquitetura 
portuguesa do século XIX. De regresso a Portugal 
depois de fazerem fortuna no Brasil, diversos 
emigrantes trouxeram consigo tendências que se 
traduziram em edifícios cujas características 
os distinguiam das restantes construções. 
Erigido junto ao largo da Sé de Braga, para este 
edifício despojado foram remetidas as áreas de serviço 
(lavandaria, cozinha, despensa e aposentos do pessoal) 
de um palacete anexo, de forma a separá-los dos 
espaços nobres do edifício principal. É desta estrutura 

Renovated by the Tiago do Vale Arquitectos practice, 
the Three Cusps Chalet is a clear example of the 
Brazilian influence on Portuguese architecture of the 
19th century. Returning to Portugal after making their 
fortune in Brazil, many emigrants brought back trends 
with them, which were translated into buildings with 
characteristics that stood out from other constructions.
Built next to the Largo da Sé in Braga, the service areas 
of a stately home next door (laundry room, kitchen, 
pantry and staff quarters) were placed in this plain 
building, so as to separate them from the grand spaces 
of the main building. The Three Cusps Chalet arises 
from this secondary structure, built according to the 

THREE CUSPS CHALET
Charme Oitocentista
19th-Century Charm
˙Estela Ataíde Texto Text ˙João Morgado Fotografia Photography
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idealised model of an alpine chalet, very popular in  
19th-century Brazil.
With the intention of combining a work space with 
a living area, the restoration of this building was 
conditioned by its architecture, defined by the 
stairwell, which creates two spaces of equal area 
on each floor – one to the east, one to the west.  
The solution found for the functional duality of 
the space was to create a hierarchical evolution, 
which makes use of the vertical nature of the 
building: the spaces evolve from the public areas 
to the private ones as you climb the stairs from 

˙Arquitetura ˙Architecture
Tiago do Vale Arquitectos 

˙Localização ˙Location
Braga, Portugal

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013

secundária, construída segundo o modelo 
idealizado de um chalé alpino muito em voga 
no Brasil oitocentista, que nasce o Chalé das 
Três Esquinas. 
Tendo em vista a conjugação de um espaço de 
trabalho com uma área habitacional, a recuperação 
desde edifício foi condicionada pela sua 
arquitetura, definida pela caixa de escadas, que 
cria em cada piso dois espaços de igual área – um 
a nascente e outro a poente. 
A solução encontrada para a dualidade de funções 
do espaço foi criar uma evolução hierárquica que 

tira partido da verticalidade da construção: os 
espaços evoluem do domínio público para o privado 
à medida que se percorrem as escadas desde a 
loja, no piso térreo, até aos quartos de dormir, no 
topo, passando pelas áreas sociais da habitação – 
sala e cozinha – no piso intermédio.  
Cuidadosamente orientada, a restauração do Chalé 
das Três Esquinas procurou recuperar a identidade 
de uma construção provavelmente única em 
Portugal, destacando as suas características 
originais, trazendo-a delicadamente até ao século 
XXI e ajustando-a às necessidades de habitação 
contemporâneas. 

the shop, on the ground floor, to the bedrooms, 
at the top, passing by the social areas of the 
living quarters – living room and kitchen – on the 
intermediary floor. 
Carefully planned, the restoration of the Three 
Cusps Chalet involved: recovering the identity of 
a construction that is probably unique in Portugal; 
highlighting its original features; bringing it 
delicately into the 21st century; and adjusting it 
to the needs of contemporary living.
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Localizada em Thornbury, Austrália, uma área com 
bastantes construções do início do século XX, esta 
residência datada da década de 1920 foi repensada 
pela Mesh Design Project para melhor se adaptar às 
necessidades dos proprietários. 
Tendo o cuidado de não alterar os elementos originais, 
com quase cem anos, a renovação procurou tornar a 
habitação mais contemporânea, com espaços mais 
amplos, embora sem deixar de definir áreas 
de funcionalidade. 
Situada no lado norte do projeto, a cozinha, ponto 
fulcral desta zona, foi equipada com uma ilha rodeada 

Located in Thornbury, Australia, an area with several 
buildings from the beginning of the 20th century, this 
residence dating from the 1920s has been rethought 
by Mesh Design Project to better adapt to the 
owners’ needs.
Taking care so as to not change the original features, 
almost a hundred years old, the renovation focused 
on making the house more contemporary, with larger 
spaces, while still defining areas of functionality.
Situated on the north side of the project, the kitchen, 
focal point of this part of the house, has been equipped 
with an island surrounded by stools and more formal 

THORNBURY HOUSE
Estrutura Repensada ˙ Rethought Structure
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Peter Clarke Fotografia Photography

de bancos e uma área de refeições mais 
formal. A zona de estar, a este do edifício, 
conta com uma área de brincar para as 
crianças, que inclui um aquário na parede, 
rodeado de armários embutidos. 
As traseiras da residência foram 
redesenhadas de modo a bloquear o 
forte sol de verão, mas deixar entrar o sol 
de inverno para aquecer as divisões, e o 
exterior, forrado a madeira maciça, confere 
um aspeto natural à fachada e suaviza os 
ângulos agudos da arquitetura. 

meal area. The living space, in the 
eastern part of the building, features a 
play area for the children, which includes 
an aquarium in the wall, surrounded by 
built-in wardrobes.
The rear of the building has been 
redesigned so as to block out the powerful 
summer sun, but also to let in the winter 
sun to warm the rooms, while the exterior 
has been lined with solid wood, to give the 
façade a natural appeal and to soften the 
sharp edges of the architecture.



22  ˙  H A B I TA R ˙  h o u s eT REND S h o u s eT REND S  ˙  H A B I TA R ˙  23  

SPLIT HOUSE 
Bidimensional ˙ Two-dimensional 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Nils Petter Dale  Fotografia Photography

do edifício ficar sob o terreno, dividindo-se para se adaptar 
à escala dos edifícios existentes em seu redor, permite que 
a construção não bloqueie a vista de mar dos vizinhos de 
trás. De dentro da residência, o contacto com o exterior é 
constante a partir de todas as divisões graças às enormes 
janelas que predominam em todo o edifício. O recurso, no 
exterior, a materiais como a pedra e a madeira colabora 
para este entrosamento do edifício com o que o rodeia. 

The fact that part of the building is above the ground, 
splitting to adapt to the scale of the buildings around, 
ensures that the building doesn’t block the sea views of its 
neighbours to the rear. Inside the residence, contact with the 
outside world from all the rooms is a constant, thanks to the 
large windows that predominate throughout the building. 
The use, outside, of materials such as stone and wood, helps 
the building to further integrate with its surroundings.

Construída a poucos metro do mar, em Asker, Noruega, a 
Split House foi pensada pela equipa da Jarmund/Vigsnaes 
Arkitekten para tirar máximo proveito da excelente localização 
sem, no entanto, prejudicar as residências em seu redor. 
Adaptando-se ao terreno ao invés de o contrariar, a estrutura 
da Split House segue o desnível do piso, parecendo 
acompanhar o seu percurso rumo ao mar. O facto de parte 

Built just a few metres from the sea, in Asker, Norway, the 
Split House has been designed by the Jarmund/Vigsnaes 
Arkitekten team to make the very most out the exceptional 
location, without however harming the residences around it.
Adapting to the terrain as opposed to contradicting it, the 
Split House’s structure follows the unevenness of the 
ground, seemingly following its path towards the sea.
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JELLYFISH HOUSE 
Conceitos Invertidos ˙ Twisting Concepts
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Jan Bitter Fotografia Photography

Embora tenha sido construída no litoral de Marbella, a 
vista para o oceano a partir da Jellyfish House é bloqueada 
pelos edifícios vizinhos, dificultando a interação com um 
dos maiores atrativos da cidade espanhola. A solução 
encontrada para contornar esta questão foi colocar a 
piscina no topo do edifício, para que a praia e o mar estejam 
sempre visíveis quando se usufrui do sol ou se dá um 
mergulho. Tirando o máximo partido desta característica 
invulgar, a piscina tem um fundo em vidro e «janelas» nas 
laterais, pelo que o seu interior é visível a partir de quase 
todos os pontos da casa. 

Although it was built on Marbella’s coastline, the view 
to the sea from the Jellyfish House is blocked by the 
neighbouring buildings, making any interaction with one 
of the greatest attractions of the Spanish city difficult. 
The solution found to get around this issue was to place 
the swimming pool on the top of the building, so that 
the beach and the sea can be seen at all times whenever 
enjoying the sun or taking a dip. Taking full advantage of 
this unusual feature, the swimming pool has a glass bottom 
and «windows» on the side, so that its interior can be seen 
from almost every part of the house.
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Junto da piscina, uma mesa e um banco embutidos, 
em cimento, permitem apreciar a paisagem durante as 
refeições, que podem ser transportadas até ao topo através 
de um pequeno elevador de serviço. 
Projetada pela Wiel Arets, a estrutura da casa é organizada 
em torno de dois «percursos» de circulação: uma escadaria 
«lenta» e uma «rápida», que se entrelaçam e atravessam 
os quatro níveis da habitação. A escadaria «rápida» conduz 
diretamente ao telhado a partir do exterior, evitando 
passagem pelo interior, enquanto o percurso mais «lento» 
abrange toda a extensão da casa, da entrada principal no 
rés do chão até ao topo. 
Tirando o máximo de proveito do sol de Marbella e 
contornando a estrutura tradicional dos edifícios, a 
Jellyfish House é uma expressão avant-garde do 
conceito de luxo residencial. 

Next to the swimming pool, a built in table and bench, made 
of cement, allow you to enjoy the landscape as you eat 
your meal, which can be transported to the roof via a 
small service lift.
Designed by Wiel Arets, the structure of the house 
develops around two movement «routes»: a gently inclined 
«slow» route and «fast» staircase. The «fast» route offers 
direct access from the outside to the rooftop, without 
going inside, while the «slow» route spans the length of 
the house, from the main entrance on the ground floor 
to the top.
Making the most of Marbella’s sunshine and getting round 
the traditional structure of buildings, the Jellyfish House is 
an avant-garde expression of the concept of luxury living.
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HELSINKI UNIVERSITY 
MAIN LIBRARY
Flexibilidade Curvilínea ˙ Curved Flexibility
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙1, 6, 8 ©Tuomas Uusheimo; 2, 3, 4, 5, 7, 9 ©Mika Huisman Fotografia Photography

Plantado no coração de Helsínquia, o edifício que alberga 
a maior biblioteca académica da Finlândia afigura-se como 
uma porta de entrada para a nova era da informação.
Apesar do respeito pela paisagem urbana em que se insere 
o ter condicionado em termos de materiais, design e altura, 
o edifício não deixa de se insinuar em pleno centro histórico 
da capital finlandesa.

Stood in the heart of Helsinki, the building housing Finland’s 
largest academic library represents a gateway to the new 
information age. 
Despite respecting the urban landscape in which it is 
located having enforced conditions in terms of materials, 
design and height, the building still works its way right into 
the historic centre of the Finnish capital.
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˙Arquitetura ˙Architecture
Anttinen Oiva Architects

˙Obra ˙Work 
Helsinki University Main Library

˙Localização  ˙Location
Helsínquia, Finlândia/Helsinki, Finland

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2012

seus serviços, são claras, leves e desafogadas. O 
branco é o tom dominante, quebrado pelas cores 
garridas das lombadas dos livros, das cadeiras 
e demais apontamentos decorativos. Com o 
propósito de auxiliar o processo de aprendizagem, 
existem áreas devidamente insonorizadas para 
proporcionar uma leitura mais tranquila ou 
trabalhos de grupo mais ruidosos, salas de leitura 
e áreas comuns, sendo o edifício naturalmente 
composto por outros espaços, como escritórios, 
centro de atendimento ao cliente, centro de 
logística, serviço de catalogação e aquisição.
A biblioteca da Universidade de Helsínquia é 
prova viva de que a Anttinen Oiva Architects 
soube superar-se na missão de projetar um 
espaço único, concebido para oferecer uma ampla 
gama de serviços de forma flexível a um vasto 
número de utilizadores.

White is the dominant colour, broken by the 
bright colours of the spines of the books, the 
chairs and other decorative details. With the aim 
of aiding the learning process, there are areas 
that have been properly soundproofed, to ensure 
peaceful reading or noisier group work, reading 
rooms and communal areas, while the building 
is naturally made up of other spaces, such as 
offices, customer service centre, logistics centre, 
cataloguing and acquisition service. 
The Helsinki University library is living proof that 
Anttinen Oiva Architects has been able to outdo 
itself in its mission to design a unique space, 
created to flexibly offer a vast range of services 
to a large number of users.

Piso 3 ˙ 3rd Floor Piso 5 ˙ 5th Floor Piso 7 ˙ 7th Floor

Todavia, a harmonia parece ter sido conseguida 
através da conceção de uma fachada marcada 
por linhas curvilíneas, revestida por uma grelha 
de tijolo e vidro que, além de criar um efeito 
visual distinto, permite uma entrada abundante 
de luz natural no interior da biblioteca. O 
conceito arquitetónico do exterior, completado 
por generosas aberturas arqueadas, reflete 
diretamente as soluções funcionais do interior, 
por sua vez marcado por uma sequência de 
aberturas ovaladas que se sobrepõem no teto.
As instalações, divididas em diferentes zonas 
com o intuito de facilitar o uso da biblioteca e dos 

Nevertheless, harmony seems to have been 
achieved through the design of a façade marked 
by curved lines, lined with a grid of brick and 
glass, which, in addition to creating a distinctive 
visual effect, allows natural light to flood into 
the library’s interior. The architectural concept 
of the exterior, completed with generous 
arched openings, directly reflects the functional 
solutions of the interior, for its part marked by a 
series of oval openings overlapping on the ceiling.
The facilities, divided into different areas with 
the purpose of making using the library and its 
services easier, are bright, light and uncluttered. 
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WHITE WAVE
Estrutura Sinuosa
Sinuous Structure
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text
˙Andrea Martiradonna (www.martiradonna.it) Fotografia Photography

Baluarte do dinamismo arquitetónico de que 
Milão tem sido palco, o edifício White Wave 
integra o projeto de renovação urbana da zona 
de Porta Nuova. Contemplando escritórios e 
lojas, a forma projetada pelo estúdio Piuarch – 
que arrecadou o prémio Italian Architect 2013 
– tem uma área de aproximadamente 22.500 m2 
distribuídos em cinco andares e um piso térreo. 
Com cerca de 30 metros de altura, o edifício 
alonga-se por 140 metros de comprimento, 
incorporando um sistema de pátios internos com 
paredes coloridas. Concluído em 2013, o White 
Wave distingue-se pela sua forma simples e 
sinuosa, procurando estabelecer um diálogo 
com a textura urbana existente.

Bastion of the architectural dynamism of 
which Milan has been the stage, the White 
Wave building is part of the urban renovation 
project of the Porta Nuova area. Featuring 
offices and shops, the design provided by the 
Piuarch practice – which took the Italian Architect 
2013 award – covers an area of about 22,500 
sqm, distributed over five floors and ground floor. 
About 30 metres high, the building develops 
along a length of 140 metres, incorporating a 
system of inner courtyards, with colourful walls. 
Completed in 2013, the White Wave stands out 
for its simple and sinuous shape, endeavouring 
to establish a dialogue with the existing 
urban texture.
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GUANGZHOU CIRCLE
Símbolo Oriental ˙ Oriental Symbol
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Joseph di Pasquale Fotografia Photography

Guangzhou tem um novo ícone arquitetónico 
que se insurge como um «logótipo urbano» na 
paisagem da cidade chinesa. O edifício circular, 
assinado pelo arquiteto italiano Joseph di 
Pasquale, constitui a sede do Grupo HongDa 
XingYe e instalações da GDPE Guangdong Plastic 
Exchange, representando um investimento global 
de cerca de 50 milhões de euros.
Esquivando-se do tradicional conceito ocidental 
de arranha-céus, o Guangzhou Circle impõe-se, 
com os seus 138 metros de altura, como um 
«donut» gigante divido em 33 andares, perfurado 
por um anel interior de 48 metros de diâmetro. 
Inspira-se no valor icónico dos discos de jade e 
na tradição numerológica do fengh shui, mas 
espelha também a importância do número 8 e do 
símbolo do infinito para a cultura chinesa. A água 
do rio que corre aos pés do Guangzhou Circle 
reflete mesmo um disco duplo jade, símbolo real 
da antiga dinastia chinesa que reinava no lugar há 
cerca de 2000 anos.

Guangzhou has a new architectural icon that 
rises up like an «urban logo» in the landscape of 
the Chinese city. The circular building, designed 
by Italian architect Joseph di Pasquale, gives form 
to the head offices of the HongDa XingYe Group 
and to the GDPE, Guangdong Plastic Exchange, 
representing an overall investment of about 50 
million Euros.
Veering from the traditional western concept 
of skyscrapers, and at 138 metres high, the 
Guangzhou Circle makes its presence felt as 
a giant doughnut divided into 33 floors, cut 
through by an inner ring 48 metres in diameter. 
It is inspired by the iconic value of jade discs and 
in the numerological tradition of feng shui, but 
it also reflects the importance of the number 
eight and of the symbol for infinity in Chinese 
culture. The river water following at the foot of 
the Guangzhou Circle reflects the building’s disc 
shape producing a double jade disc, royal symbol 
of the ancient Chinese dynasty that reigned here 
some 2000 years ago.
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Piso 0 ˙ Ground Floor

Com um formato inesperado, o Tema Istanbul Showroom é 
a ousada montra do Tema Instanbul, um projeto polivalente 
atualmente em desenvolvimento em Istambul que irá dotar 
a cidade turca de um espaço multi-funcional, que incluirá 
milhares de espaços residenciais, um hotel de luxo, um 
complexo de entretenimento e um centro comercial.
Projetado pelo gabinete Yazgan Design Architecture, 
este showroom de 1500 m2 pretende apresentar em 
detalhe as diversas valências do projeto Tema Instanbul, 
pelo que, além de escritórios administrativos e stands de 
vendas, inclui apartamentos modelo, uma galeria onde são 

With its unexpected format, the Tema Istanbul Showroom 
is the daring showcase of Tema Istanbul, a multipurpose 
project currently being developed in Istanbul, which will 
endow the Turkish city with a multifunctional space, which 
will include thousands of residential units and a luxury 
hotel, an entertainment complex and a shopping centre.
Designed by the Yazgan Design Architecture practice, the 
aim of this 1500-sqm showroom is to give a detailed insight 
into the many sides to the Tema Istanbul project, so that, 
in addition to administrative offices and sales rooms, it 
includes show apartments, a gallery revealing the different 

TEMA ISTANBUL 
SHOWROOM
Expositor Arrojado ˙ Daring Showcase
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Yunus Özkazanç Fotografia Photography

Piso 1 ˙ First Floor
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MUSEUM
DE FUNDATIE
Preservar Desenvolvendo
Preserving while Developing
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Joep Jacobs Fotografia Photography

Erigido em 1938 para albergar o Palácio da 
Justiça de Zwolle, Holanda, em 2005 o edifício 
projetado por Eduard Louis de Coninck foi 
renovado pelo arquiteto Gunnar Daan para daí 
em diante acolher o Museum De Fundatie.
A coleção extraordinária, que inclui obras 
de Rembrandt, Van Gogh, Rodin e Monet, 
entre outros, resultou em exposições tão 
bem sucedidas que se tornou inevitável uma 
extensão do espaço. Para não prejudicar a 
simetria do edifício, o arquiteto Hubert-Jan 
Henket, da Bierman Henket Architecten, optou 
por adicionar uma volumosa extensão no topo 
do museu. O resultado é uma solução que 
preserva a história do edifício desenvolvendo-
-a e transportando-a rumo ao futuro. 

Built in 1938 to house the Palace of Justice, in 
Zwolle, the Netherlands, in 2005 the building 
designed by Eduard de Louis Coninck was 
renovated by architect Gunnar Daan to welcome 
the Museum De Fundatie from then on. 
The extraordinary collection, which includes 
works by Rembrandt, Van Gogh, Rodin and Monet, 
among others, has resulted in such successful 
exhibitions that the space’s extension became 
inevitable. So as not to damage the building’s 
symmetry, architect Hubert-Jan Henket, from 
Bierman Henket Architecten, chose to add a 
voluminous extension on the roof of the 
museum. The result is a solution that preserves 
the history of the building, developing it and 
taking it towards to the future.  

descriminadas as tipologias das 4000 unidades 
residenciais que estarão disponíveis e painéis 
visuais de todo o projeto. 
Construído sobre uma colina verdejante, o 
showroom oferece harmonia e continuidade 
visual aos visitantes, que no interior continuam 
rodeados pelos tons de verde com que se 
deparam no exterior. Refletindo o espírito 
inovador do projeto Tema Instanbul, o próprio 
edifício que alberga o showroom é revolucionário. 
Coberto de vidro espelhado, durante o dia a 
estrutura cúbica reflete o ambiente que a 
rodeia, pelo que quase fica oculta pela estrutura 
elíptica que a envolve e que parece suspensa 
no ar. À noite, este envelope branco ilumina-se 
e transforma-se numa escultura de luz cujas 
tonalidades vão mudando.

configurations of the 4000 residential units that 
will be available and visual panels of the overall 
project.
Built on a sloped green landscape, the showroom 
offers harmony and visual continuity to its 
visitors, who, once inside, remain surrounded 
by the green hues that can be found outside. 
Reflecting the innovative spirit of the Tema 
Istanbul project, the building that houses the 
showroom is itself revolutionary. Covered in 
mirrored glass, during the day the cubic structure 
reflects its surroundings, so that it is almost 
hidden by the elliptical structure around it and 
which seems to hang in the air. At night, this 
white envelope is lit up and transforms into a 
light sculpture, with changing colours.

˙Arquitetura ˙Architecture
Yazgan Design Architecture

˙Obra ˙Work 
Tema Istanbul Showroom

˙Localização  ˙Location
Istambul, Turquia/Istanbul, Turkey

˙Ano de Conclusão ˙Year Completed 
2013
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Arquiteto - Urbanista
Architect - Urban Planner 

Após décadas de desertificação e envelhecimento, a Baixa do 
Porto, constituída pelo seu centro histórico património mundial 
da UNESCO e por uma área urbana mais alargada de quarteirões 
circundantes, vive um tempo entusiasmante de revitalização.

Este ambiente é bem característico das zonas urbanas em 
regeneração que, longe de cristalizadas e consolidadas no seu 
tecido funcional e social, são bem mais permissivas proporcionando 
vivências e acontecimentos imprevistos e inusitados.

Como há anos alguém lhe chamou, a «so wonderfuly decadent» 
Baixa do Porto mudou e está a mudar a olhos vistos, agora 
numa cada vez maior mescla entre prédios devolutos, edifícios 
em obra e muitos outros prédios já recuperados. A vida dos 
bairros mais típicos da cidade, como a Sé, a Vitória, S. Nicolau e 
Mira-Gaia, é invadida por uma animação de rua à qual se juntam 
progressivamente novos espaços comerciais, serviços, residentes 

e habitantes temporários, que vêm marcando um novo perfil jovem, 
turístico e trendy da Baixa.
A qualificação do espaço urbano em curso ao longo do eixo 
Mouzinho-Flores representa um investimento público, essencial 
na atração e fixação de população nas suas diversas vertentes de 
residência, trabalho e lazer. 
No entanto, o progresso da regeneração e reabilitação urbana 
não é isento de crises de maturação, e importa evitar situações de 
gentrificação, gerindo casos de conflito e incompatibilidade entre os 
habitantes/funções tradicionais e a afirmação dos recém-chegados.
Nesta ótica, a reabilitação do património construído, para além 
de dar resposta à procura e às necessidades do tempo presente, 
deverá também equacionar a necessidade da diversidade tipológica 
e funcional como forma de criar e suportar bairros genuínos, 
inclusivos e multifacetados, capazes de valorizarem a identidade 
do centro histórico como um todo.

After decades of depopulation and ageing, Oporto’s Baixa, 
containing its historic centre, a UNESCO world heritage site, as 
well as a wider urban area of surrounding quarters, is now going 
through exciting times of redevelopment.

This environment is very typical of urban regeneration areas, 
which, far from delineated and consolidated in their functional and 
social fabric, are much more permissive, providing unexpected and 
unusual experiences and events. 

As someone called it some years ago, the «so wonderfully 
decadent» Baixa do Porto has changed and is changing before our 
very eyes, now in an ever larger blend of vacant buildings, buildings 
being renovated and many other buildings that have already been 
restored. Life in the city’s most typical neighbourhoods, such as 
Sé, Vitória, S. Nicolau and Mira-Gaia, is invaded by bustling streets, 
which are progressively joined by new retail outlets, services, 

long-term and temporary residents, who give the Baixa a new 
youthful, tourist-focused and trendy feel. The improvements to the 
urban space between Mouzinho and Flores is a public investment, 
essential for attracting people to settle, as residents, workers or 
leisure users.
However, the progress of urban regeneration and restoration is 
not without its teething problems; we need to avoid situations 
of gentrification, while managing possible conflicts and 
incompatibility between the residents/traditional functions and 
the assertion of newcomers. 
From this perspective, the restoration of existing buildings, besides 
responding to the demand and requirements of the present 
time, should also equate the need for typological and functional 
diversity as a means to create and support genuine, inclusive 
and multifaceted neighbourhoods, which are able to enhance the 
identity of the historic centre as a whole.

Porto – Regresso à Baixa

OPINIÃO
O P IN I O N

Oporto – Returning to the Baixa 

José Pedro Beires Torres
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BALLOON CHAIR
Suspensão com Suspense
Thrilling Suspension 

Sugerindo uma imagem de fantasia, esta cadeira 
une os conceitos de poltrona, leveza e levitação, 
conferindo uma imagem única e divertida ao 
acrescentar balões coloridos.
Composta por couro vermelho estofado, fibras de 
aço e uretano, a poltrona, que é fixa na parede, 
transparece a ideia de estar suspensa no ar 
através dos dez balões de polietileno com hélio 
que a suportam, e que por serem fabricados com 
plástico reforçado com cabos de fibra não podem 
ser esvaziados.
O conceito e inspiração deste produto pensado e 
desenhado pelo estúdio japonês h220430 veio de 
França: o objetivo foi recriar a sensação de flutuar, 
experimentada pelo protagonista do filme «Le 
Ballon Rouge», de 1953.

Combining the concepts of armchair, lightness 
and levitation, this chair creates an air of fantasy, 
producing a unique and fun image by adding 
colourful balloons. 
Upholstered in red leather, and made of fibre-
reinforced plastic, steel and urethane, the 
armchair, which is fixed on the wall, creates the 
idea of   being held in mid-air by ten polyethylene 
balloons filled with helium to support it, which, as 
they are made of fibre-reinforced plastic, cannot 
be deflated.
The concept and inspiration for this product 
thought up and designed by Japanese studio 
h220430 came from France: the aim was to 
recreate the feeling of floating, experienced by the 
protagonist in the 1953 film, «Le Ballon Rouge». 

© IKUNORI YAMAMOTO
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BARBOT ARDÓSIA
Decorative Chalk  
Decorative Chalk 

Decidida a apostar na personalização e na 
tendência das tintas decorativas, a Barbot decidiu 
criar este produto completamente inovador e 
inspirador que permite transformar qualquer área 
ou objeto da casa num quadro de ardósia, que 
lembra os antigos quadros da escola.
Para além de original, este é um produto útil, 
ao serviço da imaginação, pois transforma a 
casa numa tela gigante e permite infindáveis 
possibilidades de uso: desde lembretes no 
frigorífico, a títulos para arrumação em gavetas 
ou armários, a entretenimento para os mais 
novos, mensagens, dedicatórias, ou simplesmente 
para evidenciar pormenores de decoração. 

Decidedly focussed on personalisation and the 
decorative paints trend, Barbot has chosen to 
develop this completely innovative and inspiring 
product that lets you turn any area or object in 
the house into a chalk board, reminiscent of the 
old blackboards at school.
In addition to being original, this is a useful 
product, as versatile as your imagination, as it 
turns the house into a giant canvas, and allows for 
endless possibilities of use: from reminder notes 
on the fridge, or labelling for storage systems in 
drawers or wardrobes, to entertainment for the 
little ones, messages, dedications or simply to 
highlight decorative details. 

TELA 
Solidez Camaleónica
Chameleonic Solidity

Pensada pela equipa de designers da Zaha Hadid 
Architects, este sistema de prateleiras, que 
foi apelidado de Tela, pode ser caracterizado e 
definido através de uma interessante dicotomia: 
o seu centro sólido e escuro consiste num 
conjunto de vários suportes que se entrelaçam 
entre si e dão a ilusão de se abrirem e 
desenrolarem a partir de uma só superfície com 
o fim de prosseguirem rumos paralelos.
Este objeto singular e camaleónico é composto 
pela resistência e força de sólido granito preto, e 
o seu design agrega o poder das forças dinâmicas 
atinente aos sistemas de prateleiras que ali estão 
em balanço.

Created by the team of designers at Zaha Hadid 
Architects, this shelving system, which was 
named Tela, can be characterised and defined 
through an interesting dichotomy: its solid and 
dark centre is comprised of a series of assorted 
supports that interweave, giving the illusion of 
opening and unfolding from a single surface to 
follow parallel trajectories.
This unique and chameleon-like object features 
the resistance and strength of solid black granite, 
with its design lending the power of dynamic 
forces to the shelving systems balanced here.   

© JACOPO SPILIMBERGO
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DEVON&DEVON
Inspiração Musical
Musical Inspiration 

Inspirada pelo espírito exuberante e pela elegância cosmopolita da 
chamada «Era do Jazz», Paola Ciarmatori Tanini, diretora de arte da 
Devon&Devon, criou Music, uma peça que provoca uma viagem de 
regresso aos «Loucos Anos 20». 
Evocando a energia dessa década de novidades, Music reproduz o 
charme do início do século com linhas fluidas e formas compactas. 
Os cantos arredondados, o lacado brilhante e as quatro pernas 
finas lembram os traços de um piano vintage, enquanto o fundo 
preto do tampo em granito acrescenta glamour clássico.  

Inspired by the exuberant spirit and cosmopolitan elegance of 
the so-called «Jazz Era», Paola Ciarmatori Tanini, art director at 
Devon&Devon, has created Music, a piece that takes us back to 
the «Crazy 20s».
Bringing to mind the energy of that innovative decade, Music 
reproduces the charm of the beginning of the century with 
flowing lines and compact forms. The rounded edges, glossy 
lacquer and the four fine legs are reminiscent of a vintage 
piano, while the black of the granite top adds classic glamour.
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ZOO
Multifuncional
Multifunctional 

Misturar arquitetura, design e arte: esta é a 
filosofia de trabalho dos arquitetos espanhóis 
Marta Alonso Yebra e Imanol Calderón Elósegui, 
proprietários do estúdio Mayice.
Zoo é uma coleção exemplo desse tipo de 
trabalho, e consiste em assentos que podem ser 
mesas, porta revistas, prateleiras ou bancadas. 
As peças artesanais exclusivas são compostas de 
pinho proveniente de florestas sustentáveis e são 
construídas para conseguirem manter o equilíbrio 
sem precisar de parafusos ou outros materiais.
Para complementar a coleção foram criadas três 
linhas de edição limitada com diferentes cores, 
grafismos e simbologias: Achtung Zoo, BasicZoo 
e Zoofismo.

Blending architecture, design and art: this is the 
work philosophy of Spanish architects Marta 
Alonso Yebra and Imanol Calderón Elósegui, 
owners of the Mayice studio. 
Zoo is an example collection for this type of 
work, consisting of seats that can be tables, 
magazine racks, shelves or countertops. The 
exclusive handcrafted pieces are made of 
pine from sustainable forests and are built 
to keep their balance without need for screws 
or other materials.
Three limited edition ranges, featuring different 
colours, graphics and symbols, have been created 
to complement the collection: Achtung Zoo, 
BasicZoo and Zoofismo.

© PABLO GÓMEZ-OGANDO RODRIGUEZ
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BAUCLIC
Pavimentos à Prova de Água 
Waterproof Flooring 

Constantemente em busca de soluções inovadoras, a Listor, 
uma das principais empresas portuguesas de distribuição e 
comercialização de soluções integradas de revestimentos para 
pavimentos e paredes, apresentou em 2013 o BauClic LVT, um novo 
pavimento em vinil.
Com sistema de encaixe click sem cola, que torna a instalação fácil 
e rápida, e indicados para todas as divisões da casa, os pavimentos 
BauClic LVT são uma alternativa particularmente interessante 
para espaços em que a água está mais presente, como as casas de 
banho e as cozinhas, visto serem 100% à prova de água. 
Procurando associar qualidade técnica e potencial decorativo, a 
Listor disponibiliza o novo BauClic LVT em 20 décors distintos – 
dez na gama Special, para uso residencial, e igual número na gama 
Project, para uso comercial –, sendo possível optar entre carvalho, 
cerejeira, nogueira, pinho, faia e liberta e uma paleta de cores que 
permitem adaptar os pavimentos aos mais variados ambientes. 

Constantly searching for innovative solutions, in 2013 Listor, 
one of Portugal’s leading distribution and sales companies of 
integrated flooring and wall covering solutions, presented a new 
vinyl flooring system – BauClic LVT. With its glueless click system, 
making it quick and easy to fit, and suitable for every room of the 
house, BauClic LVT flooring is a particularly interesting alternative 
for areas in which water has a greater presence, such as bathrooms 
and kitchens, as it is 100% waterproof.
Focused on combining technical quality and decorative potential, 
Listor offers the new BauClic LVT in 20 different décors – ten in 
the Special range, for residential use, and the same amount in the 
Project range, for commercial use. You can choose between oak, 
cherry, walnut, pine, beech, and liberta, as well as a palette 
of colours allowing you to match the flooring to the most varied 
of environments. 
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DUFFEL 
Funcionalidade Decorativa
Decorative Functionality 

Úteis, práticas, cómodas e perfeitas para espaços 
e ambientes amplos: estas são apenas algumas 
características dos bancos e mesas Duffel, 
desenhados pelo gabinete Tim Webber Design. 
A sua principal fonte de inspiração são as simples 
e muito usadas mochilas de cordão, com as quais 
as semelhanças são muitas: desde a risca que 
se encontra presente na base destes objetos, 
em pele e de cor diferente do todo, e a presença 
de alças de corda, que simplificam o processo 
de deslocação dos assentos, acentuando a 
sua funcionalidade. Também os cordões estão 
disponíveis em várias cores, gerando múltiplas 
opções de personalização destes dois 
objetos decorativos.
O fabrico com tecido de feltro de lã reforça e 
demonstra a qualidade dos produtos.

Useful, practical, comfortable and perfect for large 
spaces and environments: these are just some 
of the characteristics of the Duffel stools and 
ottomans, designed by the Tim Webber Design 
studio. Their main source of inspiration are the 
simple and very popular draw string duffel bags 
with which they share many similarities: from the 
strip in varying colours at the base, referencing 
the leather on the bottom of a duffel bag, to 
the presence of rope handles that simplify the 
process of moving the seats, accentuating their 
functionality. The ropes are also available in various 
colours, thus creating a host of customisation 
options for these two decorative objects. 
The workmanship with wool felt fabric reinforces 
and demonstrates the quality of the products. 
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MOU
Versatilidade Simples
Simple Versatility 

Sendo um projeto simples, funcional e minimal, 
Mou pode ser objeto de desejo imediato. A 
explicação reside no seu conceito: uma lâmpada 
maleável e versátil que pode ser usada em 
qualquer lugar, torcida e adaptada a cada 
necessidade específica. O seu aspeto soft 
consiste na mistura única de materiais que 
a compõem: feltro macio, elástico, madeira e 
plástico. Outro plus deste projeto incomparável 
é a sua independência de fios, graças ao sistema 
de carregamento por USB.
Desenhado pelo designer industrial Miłosz 
Cichon, pode ser aproveitado para usar num 
leque infindável de opções: na secretária, mesa 
de cabeceira, ou mesmo levá-la consigo para 
qualquer sítio. 

With its simple, functional and minimal design, 
Mou fast proves an object of desire. The reason 
for this lies in its concept: a flexible and versatile 
lamp that can be used anywhere, twisted and 
adapted to each specific requirement. Its inherent 
malleability comes from its unique blend of 
materials: soft felt, elastic, wood and plastic. 
Another plus of this unique design is its lack of 
cable, thanks to the USB charging system. 
Created by industrial designer Miłosz Cichon, 
it can be used in all sorts of places – on the 
desk, on the bedside table, or you can even 
take it wherever you go. 

SUPER&POPULAR
Reinvenção Artística
Artistic Reinvention 

Alberto Alessi refuta a visão de exclusividade 
do design, defendendo, pelo contrário, que 
esta é uma arte que deve ser entendida pelo 
maior número de pessoas possível, de modo 
a proporcionar felicidade a todos. Partindo 
dessa premissa criou, em 2014, a coleção 
Super&Popular, que combina a reinvenção 
de 70 objetos históricos, populares ou 
de utilidade, de alguns dos projetos mais 
interessantes produzidos pela sua empresa 
nos últimos 60 anos.
O projeto, produzido sob a direção artística 
de Mario Trimarchi, visa ainda conscencializar 
o público sobre o vasto legado do negócio, 
especialmente as gerações mais jovens. 
Neste património histórico encontra-se 
o icónico saca-rolhas Anna G.

Alberto Alessi doesn’t believe in the 
exclusivity of design, arguing instead that 
this is an art that should be experienced by 
as many people as possible, to bring joy to 
everyone. Starting from this premise, in 2014 
he created the Super&Popular collection, 
containing the reinvention of 70 historic 
popular or utility objects, some of the most 
interesting designs produced by his company 
in the last 60 years. 
Under the artistic direction of Mario Trimarchi 
the project aims to also make the public aware 
of the company’s vast legacy, especially the 
younger generations. This historical heritage 
also includes the iconic Anna G corkscrew. 
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BLOEMI
Recriação Floral
Floral Recreation 

O jovem designer italiano Mario Alessiani quis 
reunir toda a graça e encanto das tulipas ao criar 
Bloemi, o seu mais recente projeto. Bloemi tem 
origem na palavra holandesa bloem, que significa 
flor, e à semelhança das mais belas flores o abajur 
reproduz o arredondamento ligeiro das pétalas, 
através do preenchimento dos painéis que se 
sobrepõem uns com os outros.
Na sua composição apenas constam três 
elementos: a madeira laqueada, o tecido reciclado 
e a espuma de poliuterano. Também as escolhas 
dos materiais não foram feitas ao acaso, tendo 
tido como principal objetivo potenciar o efeito 
natural do objeto que se encontra disponível 
em tons únicos ou multicoloridos.

In creating his latest project, Bloemi, young Italian 
designer Mario Alessiani wanted to capture all 
the grace and charm of tulips. Bloemi originates 
from the Dutch word bloem, meaning flower, 
and similar to the most beautiful flowers, the 
lampshade recreates the slight rounding of 
the petals by filling the panels overlapping 
each other.  
Its composition features just three materials: 
lacquered wood, recycled fabric and polyurethane 
foam. These materials were not chosen at 
random; the main objective was to enhance 
the natural effect of this object, which is 
available in single or multi-coloured hues. 
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AGORÀ
Inovação Tradicional 
Traditional Innovation 

PIÑA
Criatividade Tropical
Tropical Creativity 

Através do engenho e criatividade do grupo de design 
Ludovica + Roberto Palomba, a empresa Zucchetti.
Kos apresenta a sua nova coleção Agorà, composta por 
torneiras, banheiras e lavatórios.
Inspirados em linhas tradicionais que se pretendem 
preservar através da inovação, os elementos Agorà 
mantêm o equilíbrio perfeito entre passado e presente 
através da remodelação de coleções clássicas às quais 
se conferiu um design inovador, garantindo sempre 
qualidade de excelência.
Também as torneiras Agorà são fruto do trabalho de 
redescoberta e combinam características do seu legado 
anterior com novas opções práticas e várias alternativas de 
acabamentos disponíveis, como o cromo, ouro, bronze e níquel.

Channelling the genius and creativity of the Ludovica + 
Roberto Palomba design group, the company Zucchetti.
Kos presents its new Agorà collection, consisting of taps, 
bathtubs and washbasins. 
Inspired by traditional ranges, brought back to life through 
innovation, the Agorà pieces maintain the ideal balance 
between past and present through the makeover of classic 
collections to which innovative design has been added, 
always ensuring excellent quality. 
The Agorà taps are also the result of rediscovery and 
combine features from their original selves with new 
practical solutions and various alternative finishes, such 
as chrome, gold, bronze and nickel. 

Tendo como base de criação o ananás, fruto tropical de formas curiosas, 
Jaime Hayón criou, em 2011, a coleção Piña para a Magis. Composta 
inicialmente por um modelo de cadeira, a linha vê agora aumentados 
os seus membros. 
Ideal para interior ou exterior, a família Piña está disponível em mesas, 
bancos e cadeiras de baloiço, para além da primogénita pequena poltrona.
Igualmente simples, mas ousados, os novos elementos importam 
características da poltrona Piña: as pernas de faia maciça, a haste do 
assento de aço pintado com resina epóxi e as almofadas em 
poliuretano expandido, em tecido ou pele.

Based on the pineapple, this tropical fruit with its curious shape, 
Jaime Hayón created the Piña collection for Magis in 2011. Initially 
consisting of a chair model, the range now sees its membership grow. 
Ideal for indoor or outdoor use, the Piña family consists of tables, benches 
and rocking chairs, in addition to the first-born small armchair. 
Equally simple, yet daring, the new members import some features from 
the Piña armchair: the solid beech legs, the arms of the seat made from 
steel rods painted with epoxy resin and the polyurethane foam cushions, 
in fabric or leather.
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FRAME
Industrial Chique
Industrial Chic 

Combinando qualidade superior e acabamentos 
excelentes, o modelo de cozinha Frame pode ser 
caracterizado como um clássico contemporâneo, 
pelos seus traços industriais chiques. 
Discreto, elegante e cheio de personalidade, o 
projeto é marcado pela combinação de espaços 
cheios e vazios, e pela estrutura metálica onde está 
o exaustor, que acaba por ser o centro da cozinha.
O desenho inteligente e exclusivo do centro e 
das portas, concebido pelo designer Iosa Ghini 
para a Snaidero, declara a intenção de fazertodas 
as peças e armários o mais leves possível, 
minimizando o uso de materiais. 
A ilha, mesa e superfície de trabalho são 
fabricadas com aço inoxidável e compostas por 
granito natural escovado.

Combining superior quality and excellent finishes, 
the Frame kitchen model can be characterised as a 
contemporary classic with its chic industrial design. 
Discreet, elegant and full of personality, the 
design is marked by the combination of full 
and empty spaces, and by the metal structure 
containing the extractor hood, which ends up 
being the focal point of the kitchen. 
The intelligent and exclusive design of the centre 
and of the doors by Iosa Ghini for Snaidero, 
reveals the intention to make every piece and 
cupboard as light as possible, thus minimising 
the use of materials. 
The island, table and work surface are made 
of stainless steel and feature brushed 
natural granite. 

ACQUA 
Momentos Perfeitos
Perfect Moments 

Decidida a apostar em objetos práticos, 
funcionais e belos para fazer parte e tornar os 
momentos de convívio perfeitos, quer sejam entre 
amigos ou em ocasiões mais formais, a marca de 
prestígio internacional Bugatti, presente em mais 
de 80 países, desenvolveu artigos de bar para a 
gama Acqua.
Conjugando elegância e o uso dos melhores 
materiais, a nova linha pensada pelos designers 
Innocenzo Rifino e Lorenzo Ruggieri é composta 
por bandejas, baldes de gelo e refrigeradores de 
champanhe e de vinho.
Os principais materiais presentes na composição 
destes distintos e irrepreensíveis produtos são o 
aço inoxidável e o vidro soprado. 

Decidedly focused on making practical, 
functional and attractive objects part of 
moments of socialising, and making these 
moments perfect, whether with friends or on 
more formal occasions, prestigious international 
brand Bugatti, which is active in more than 80 
countries, has developed some bar items for the 
Acqua range. 
Combining elegance and the use of the finest 
materials, the new range designed by Innocenzo 
Rifino and Lorenzo Ruggieri consists of trays, ice 
buckets, as well as champagne and wine coolers. 
The main materials used for these distinctive 
and impeccable products are stainless steel and 
blown glass. 
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BASSOTTI 
Luxo em Módulos
Luxury in Modules

Desenhados pelo designer Marcel Wanders para a marca 
Moooi, os móveis, mesas e estantes Bassotti são produtos 
refinados, produzidos com os materiais mais exclusivos. 
Devido à sua construção modular, estas peças singulares 
permitem recriar infinitas possibilidades de decoração, 
sendo por isso perfeitas para dar largas à criatividade e à 
imaginação com estilo e elegância.
A sua composição de qualidade é sublinhada pelos materiais 
usados: as estantes são compostas no seu todo por lascas 
de carvalho selecionadas e por alumínio cromado nos pés 
eas mesas são fabricadas com mármore.

Designed by Marcel Wanders for the Moooi brand, Bassotti 
furniture, tables and shelves are sophisticated pieces, 
produced with the most exclusive materials. Due to their 
modular construction, these unique pieces allow for 
endless decorating possibilities and are therefore perfectly 
suited to giving free rein to your creativity and imagination, 
with style and elegance. 
The quality of their composition is underscored by the 
materials used: the shelves are made entirely from selected 
oak chips and from chromed aluminium feet, while the 
tables are made from marble. 
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ORIKOMI 
Elegância Dobrada
Folded Elegance 

SPOKES 
Raios de Luz
Rays of Light 

Produzido em Portugal pelo ateliê de arquitetura luso-
-brasileiro blaanc, o Orikomi, criado em 2013, é um candeeiro 
de origâmi inteiramente feito à mão. De aspeto simples e 
suave, mas dono de uma enorme elegância, o abajur resulta 
de um sistema de dobragens complexo e tem a capacidade 
de proporcionar iluminação a uma variedade de espaços. 
As árvores, folhas, padrões tropicais de cores equatoriais 
e o papel de parede Martinique, desenhado para o Beverly 
Hills Hotel na década de 1940, são as principais fontes de 
inspiração deste original candeeiro.

Orikomi, created in 2013 by Portuguese-Brazilian 
architecture studio blaanc, and made in Portugal, is a 100% 
handcrafted origami lamp. Simple and soft to the eye, but 
endowed with exceptional elegance, the shade results from 
a system of complex folding and is able to provide lighting 
for an array of spaces.
Trees, leaves, tropical patterns in equatorial colours and the 
Martinique wallpaper designed for the Beverly Hills Hotel 
in the 1940s, are the main sources of inspiration for this 
original lamp. 

Tendo como base inspirações orientais antigas e aviários 
domésticos, Spokes (raios, em português), pensado por 
Vicente Garcia Jimenez-Cinzia para a Foscarini, é um 
candeeiro de formas avolumadas, redondas, criando uma 
simulação de intensidade e grandeza de luz que deixa 
escapar por entre os espaços livres, podendo criar um 
jogo sublime de luzes e sombras.
Disponível em branco e mostarda, o projeto combina 
leveza e solidez de forma, através da sua composição 
por fios de metal, e adequa-se tanto a ambientes 
públicos como domésticos. 

Based on antique Chinese lanterns, birdcages, and the 
ordinary bicycle wheel, from which it gets its name, Spokes, 
designed by Vicente Garcia Jimenez and Cinzia Cumini 
for Foscarini, is a voluminous, rounded lamp, creating a 
simulation of the intensity and magnificence of the light 
projected through its open spaces, thus producing a 
sublime display of lights and shadow. 
Available in white and mustard, the lamp combines 
lightness and solidity of form through metal wires, 
and suits both public and domestic environments. 

MUSH LAMP 
Candeeiro Portátil
Portable Lamp 

Recriando as formas naturais de um verdadeiro cogumelo, 
o Mush Lamp é um candeeiro de mesa autossustentável 
que funciona com o auxílio de uma bateria recarregável 
e de uma lâmpada LED, o que lhe confere uma grande 
mobilidade para ser usado em qualquer local da casa 
em que seja necessário. 
A base é constituída por madeira de faia e o abajur de 
cerâmica e madeira. Claudia Garay, dos estúdios Garay, 
é a designer deste projeto que pretende transmitir uma 
luz ambiente acolhedora e intimista.  

Recreating the natural shapes of an actual mushroom, 
Mush Lamp is a self sustaining table lamp, which works with 
the help of a rechargeable battery and an LED light, giving 
it great mobility and thus enabling it to be used wherever it 
is needed in the house. 
The base is made of beech wood and the lampshade 
consists of ceramic and wood. Claudia Garay, from Garay 
studios, is the designer of this project that aims to produce 
warm and cosy mood lighting. 
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LITTLE THINGS
Paixão e Utilidade
Passion and Usefulness  

Anna Westerlund cria as suas peças para serem amadas,mas 
também para serem úteis. Estas são algumas das premissas 
que guiam todo o seu trabalho. A mais recente coleção, Little 
Things, não escapa a essa filosofia e é composta por peças 
de cerâmica belas e criativas, que são completadas 
por um toque especial de delicadeza feminina e alegria.
Os objetos criados por Anna Westerlund são exclusivos, 
feitos com uma paixão própria e inspirados no trabalho 
artesanal e na cerâmica como artes típicas portuguesas, 
tentando impor um toque de encanto e beleza à 
simplicidade do dia a dia, porque, segundo afirma a 
ceramista, a vida é feita de pequenos prazeres!

Anna Westerlund creates her pieces to be loved, but also to 
be useful. And these are two of the premises guiding all of 
her work. Her latest collection, Little Things, is no exception 
to this philosophy and consists of beautiful and creative 
ceramics pieces, which are completed with a special touch 
of feminine delicacy and happiness. 
The objects created by Anna Westerlund are exclusive, 
made   with real passion and are inspired by handicrafts 
and ceramics as typical Portuguese arts, trying to impose 
a touch of charm and beauty on the simplicity of everyday 
life, because, according to the ceramic artist, life is made 
of small pleasures! 
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LAGUNA SPA
Banho Sumptuoso 
Sumptuous Bathing

Laguna Spa, da Alegna,  é uma banheira de 
excelência e primazia, concebida de acordo 
com os mais altos padrões da cultura spa. A 
sua sublime forma e qualidade garantem as 
características únicas necessárias para um 
agradável e inesquecível banho. O rebordo largo 
e o transbordamento integrado permitem encher 
a banheira na sua totalidade, enquanto o excesso 
de água escorre agradavelmente entre as pedras. 
Fabricada com a melhor qualidade de materiais, 
através de lascas de vários tipos de madeira 
rigorosamente selecionados, colocados sob 
pressão com resina, e cristais para adornar e 
sublinhar a sua beleza, a banheira está ainda 
disponível em versão jacuzzi.

Laguna Spa, by Alegna,  is a bathtub of the 
highest order, designed according to the 
highest standards 
of spa culture. Its sublime shape and quality 
ensure the unique characteristics required for 
an enjoyable and unforgettable bath. Its wide rim 
and integrated overflow allow you to fill the tub 
to the very top, while excess water pleasantly 
drains through the pebbles.  
Made of the finest quality materials, using 
carefully selected wood veneers from various 
types of wood, which are compressed together 
under high pressure and saturated with resin, 
and crystals to adorn and highlight its beauty, 
the tub is also available in a jacuzzi version.  
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ANALOG & DROP
Reaproximar Pessoas
Reconnecting People 

A marca dinamarquesa Republic of Fritz Hansen 
apresentou na sua coleção para 2014 dois novos 
produtos para a casa, a mesa Analog e uma nova 
edição da cadeira Drop.
Ambos os projetos pretendem recriar um ambiente 
intimista e reforçar ligações entre pessoas, que o 
mundo digital foi entretanto afastando.
Para o criador da Analog, o designer Jaime Hayon, 
a mesa é um objeto importante porque aproxima 
as relações humanas.
A cadeira Drop, caracterizada pela forte 
personalidade, foi desenhada em 1958 por Arne 
Jacobsen e reaparece agora disponível em novos 
tecidos e peles, atualizada para encarnar os 
interiores modernos, não esquecendo a 
qualidade excecional de sempre.

Danish brand Republic of Fritz Hansen has 
presented two new home products in their 
2014 collection – the Analog table and a new 
edition of the Drop Chair. 
Both pieces aim to recreate a cosy atmosphere 
and strengthen ties between people that the 
digital world has in the meantime 
been unfastening. 
For Analog ’s creator, designer Jaime Hayon, 
the table is an important object as it brings 
humans together. 
The Drop chair, characterised by its strong 
personality, was designed in 1958 by Arne 
Jacobsen and returns now in new fabrics 
and leathers, updated to embody modern 
interiors, while not forgetting the exceptional 
quality of always.
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LANTERNE D’HERMÈS
Resistência Nómada
Nomadic Resistence

A entrada no mundo da iluminação é um território novo que 
a Hermès decidiu explorar. Lanterne d’Hermès é uma das 
apostas da marca. Desenhado por Yann Kersalé, este é um 
candeeiro recarregável, o que permite que seja usado em 
interiores ou exteriores. A tecnologia LED integrada oferece 
dois tipos de luz, difusa e direcional.
Combinando materiais elegantes e uso inteligente, a fonte 
de iluminação inclui em si alumínio, couro e vidro, para ser 
um objeto leve, resistente e de qualidade.
A iluminação presente no mundo aventureiro dos mares e 
da navegação, e a luz das carruagens usadas em épocas 
anteriores, foram o foco de inspiração do designer para 
elaborar esta lanterna que se quer nómada e resistente.

Entering the lighting arena is new territory for Hermès, and 
an avenue it has decided to explore. The Lanterne d’Hermès 
is one example of this foray. Designed by Yann Kersalé, this 
is a rechargeable lamp, enabling it to be used inside and out. 
The integrated LED technology offers two lighting styles: 
diffuse and directional.
Combining elegant materials and intelligent use, the light 
source features aluminium, leather and glass, to produce a 
light, tough and quality object.
The designer’s main sources of inspiration when creating 
this nomadic and resistant lantern were the lighting found 
in the adventurous world of seas and sailing, and the light 
of carriages used in former times.

BEER FOAMER
Fábrica de Espuma
Foam Factory

A marca de acessórios de decoração Menu lançou uma 
pequena maravilha para os verdadeiros apreciadores de 
cerveja: o Beer Foamer. Esta máquina realmente inovadora 
e deliciosa é uma autêntica fábrica de espuma da bebida 
que é das mais populares em todo o mundo. E funciona 
de forma muito simples: basta despejar cerca de metade 
da cerveja no recipiente e deixar o restante no copo; 
pressionar o botão para que, durante cerca de 30 a 40 
segundos, o batedor acelere o crescimento da espuma. 
Por fim, só tem de despejar a espuma por cima da restante 
cerveja e deliciar-se!

Decorative accessory brand Menu has launched a minor 
miracle for true beer fans: the Beer Foamer. This truly 
innovative and delicious machine is a veritable foam factory 
for the world’s most popular drink. It works really simply: 
just pour about half an inch of your beer into the container, 
pouring the rest into a glass; replace the copper lid and 
press the button and watch as the mixer creates a thick 
and dense foam, for about 30 to 40 seconds. Then just 
pour the foam on the top of your beer and enjoy! 
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BECOMES ME
Santuário Exclusivo
Exclusive Sanctuary

JEAN PAUL GAULTIER 
PAR LELIÈVRE
Moda Decorativa
Decorative Fashion

A nova poltrona Becomes Me, da marca Munna, é uma peça 
de edição limitada, ideal para quem busca exclusividade, 
luxo e intemporalidade.
Toni Grilo, designer e diretor criativo franco-português, é 
o autor desta peça que é descrita como «o paraíso numa 
cadeira», devido à sua fonte de inspiração, o Jardim do Éden.
Incorporada na coleção Dress Me, que contrapõe arte 
e design, a poltrona é feita em aço inoxidável, com 
acabamento em cor latão polido, e encaixa numa refinada 
e elevada produção artesanal.

The new Becomes Me armchair from Munna is a limited 
edition item, ideal for anyone looking for exclusiveness, 
luxury and timeless appeal.
French-Portuguese designer and creative director Toni Grilo 
has created this piece, which he describes as «paradise in a 
chair», thanks to its source of inspiration, the Garden of Eden.
Part of the Dress Me collection, a fusion of art and design, 
the armchair is made of stainless steel, with a finish 
the colour of polished brass, and is produced with 
exceptional craftsmanship.

Jean Paul Gaultier e a casa Lelièvre uniram-se com a 
melhor capacidade e criatividade de cada um, e criaram 
a segunda coleção de tecidos e acessórios decorativos 
Jean Paul Gaultier par Lelièvre. Deste vínculo resultou uma 
transposição única do mundo do design de alta costura 
para a área da decoração, em que excelência e estilo são 
as palavras que ecoam.
Para esta nova aposta, o estilista apostou na elegância, 
classicismo e excentricidade de tecidos e explorou alguns 
dos seus temas favoritos como designer : medalhões 
angelicais, paisagens fotográficas, retalhos, metal 
esmagado e motivos marinhos.
O resultado são cortinas, mantas, colchas, almofadas e 
tapetes com sobreposição de tecidos desde linho, algodão, 
seda e lã, a decoração com cristais e motivos metálicos.

Jean Paul Gaultier and Lelièvre have joined forces, each 
using their exceptional talent for creativity to develop the 
second Jean Paul Gaultier par Lelièvre collection of fabrics 
and decorative accessories. This relationship sees the 
world of haute couture design uniquely transposed into 
the area of decoration, in which excellence and style are 
the order of the day. 
The fashion designer has focused on the elegance, 
classicism and eccentricity of fabrics for this new venture, 
and explored some of his favourite themes as a designer: 
angelic medallions, photographic landscapes, patches, 
dented metal and marine motifs.
The result includes curtains, blankets, bedspreads, cushions 
and rugs, with overlapping fabrics such as linen, cotton, silk 
and wool, decorated with crystals and metallic motifs.
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Professor Universitário
University Professor

Num contexto generalizado de desafios, o design está atualmente 
a ser colocado à prova. Colocado à prova do mercado e à prova da 
sociedade, que se transformaram rápida e profundamente e se 
caracterizam, ainda, pela sua inserção em processos de mudança em 
curso, ora mais efémeros (os chamados trends), ora mais estruturais.
A componente projetual do design exige da disciplina, mais do 
que capacidade reativa a estes fenómenos de mutação (crises, 
modas, ciclos), a proatividade necessária para conseguir introduzir 
soluções positivas quer para os problemas identificados, quer para 
os emergentes quer, ainda, para aqueles que podem, técnica ou 
criticamente, ser antecipados.  
A temática da responsabilidade social do design tem conhecido, 
na última década, diversas nuances. O tópico do social design é 
hoje, se comparado com o que se verificava no início do século, 
menos guiado por um regresso a princípios de universalidade do 
design moderno, busca utópica de um design ideal, e cada vez mais 

pragmático, orientado contextualmente, empenhado na procura
de gerar inovação aqui e agora. 
Inovação não deve ser confundida com novidade. A inovação 
implica necessariamente um alargamento de possibilidades, uma 
transformação positiva, seja ela de ordem científica, tecnológica 
ou social. 
Não estando dependente de outros meios ou recursos para 
além da criatividade, espírito crítico e talento projetual, a 
inovação social pode ser identificada como uma componente 
para a qual os designers e as instituições de design deverão ser 
responsabilizados. Esta responsabilidade, individual e coletiva (que 
deverá envolver as escolas, empresas, o estado), é inerente a uma 
autêntica cultura do design. Dela deve derivar o diálogo, a crítica, 
o contraditório e, igualmente, o consenso que convém ser gerado, 
a bem da responsabilidade e da esperança.

In a generalised context of challenges, design is currently being 
put to the test. Put to the test of the market and to the test of 
society, which have transformed quickly and profoundly and are 
still characterised by their part in processes of change underway, 
whether more ephemeral (so-called trends), or more structural. 
More than the capacity to react to these phenomena of change 
(crises, fashions, cycles), the planning component of design 
requires the proactiveness needed to be able to introduce positive 
solutions, either for identified problems, or for emerging ones, or, 
also, for those that can be anticipated, technically or critically.
In the last decade the concept of social responsibility of design 
has been through various phases. Today the topic of social design, 
when compared to what was happening at the beginning of the 
century, is less guided by a return to principles of universality 
of modern design, a utopian quest for an ideal design, and 

increasingly pragmatic, contextually guided, committed to 
generating innovation here and now.
Innovation should not be confused with something new. 
Innovation necessarily implies a broadening of possibilities, a 
positive transformation, whether of the scientific, technological 
or social kind.
Not dependent on any other means or resources besides creativity, 
critical spirit and planning talent, social innovation can be identified 
as a component for which designers and design institutions should 
be held accountable. This responsibility, individual and collective 
(which should involve schools, companies and the state), is inherent 
to an authentic culture of design. Out of this culture should come 
dialogue, contradiction and, at the same time, the consensus that 
should be generated, in the interests of responsibility and of hope. 

INOVAÇÃO

OPINIÃO
O P IN I O N

INNOVATION

José Bártolo

24/7 BILLIARDS
Exigência Estética
Discerning Aesthetics

De traços maçicos, futuristas e singulares, a exclusiva mesa 
de bilhar da empresa austríaca 24/7Billiards, concebida pela 
Porsche Design Studio, tem um desenho claro, esférico, 
elegante e único, afastando-se do conceito das mesas 
comuns pouco apelativas esteticamente.
Para além de ser construída apenas com materiais de 
elevada qualidade, como madeiras finas combinadas 
com alumínio, esta mesa promete um desempenho que 
corresponde às exigências de jogo mais elevadas.
Disponível em várias cores e diferentes materiais de 
acabamento, como o ouro, cromo, alumínio escovado, a cor 
do pano pode ainda ser personalizada a pedido do cliente.

Solid, futuristic and singular in design, the exclusive pool 
table from Austrian company 24/7 Billiards, designed by 
Porsche Design Studio, boasts clear, rounded, elegant 
and unique lines, veering away from not-so-appealing, 
standard tables. In addition to being built with only the 
finest materials, where premium woods are combined 
with aluminium, this table promises to perform to the
very highest standards of play.
Available in various colours and finishes, such as gold, 
chrome, brushed aluminium, the colour of the baize can 
also be customised to match the owner’s requirements.
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Criada em 1998 com o propósito de estimular, promover e divulgar a produção 
cultural, a experimentadesign somou ao longo dos últimos 15 anos mais de 
75 projetos culturais nas áreas do design e da arquitetura, em Portugal e no 
estrangeiro. Tendo a Bienal EXD como a sua iniciativa mais emblemática, a 
associação tornou-se numa referência incontornável na produção e difusão 
de conteúdos criativos. 
No ano em que a plataforma comemora o seu 15º aniversário, Guta Moura 
Guedes, cofundadora e presidente, falou à House Trends sobre o percurso da 
experimentadesign, o seu impacto na comunidade criativa portuguesa e sobre 
o que ainda falta fazer na promoção da cultura em Portugal. 

Created in 1998 with the purpose of stimulating, promoting and raising 
awareness of cultural production, experimentadesign can look back over more 
than 75 cultural projects in the areas of design and architecture, in Portugal 
and abroad in the last 15 years. With the EXD Biennial as its most emblematic 
event, the association has become a stand-out name in the production and 
diffusion of creative content.
In the year in which the platform celebrates its 15th anniversary, Guta 
MouraGuedes, cofounder and president, spoke to House Trends about 
experimentadesign’s history, its impact on the Portuguese creative 
community and about what’s left to do in promoting culture in Portugal.

«A comunidade criativa nacional tem 
observado um desenvolvimento muito 
forte» ˙ «The Portuguese creative community 
has developed greatly»
˙Estela Ataíde Texto Text ˙1 ©Carlos Ramos; 2 ©Maria Leonardo/Restart; 
3, 4 ©PedroSadio&MariaRita@thatimage; 5 ©Francisco Sá Bandeira  Fotografia Photography

GUTA MOURA GUEDES
EXPERIMENTADESIGN 
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um trabalho fundamental na área da formação dos 
públicos, da investigação, da experimentação e da 
aplicação do conhecimento à realidade, reforçando 
o papel fundamental da cultura e das disciplinas de 
projeto na construção de uma sociedade melhor e mais 
sustentável. Tem também promovido a criatividade 
nacional no estrangeiro de forma exemplar e continuada 
e estabelecido pontes essenciais entre designers e a 
indústria e designers e o grande público.

O que mudou no panorama criativo nacional 
desde 1998?
Imensas coisas. A comunidade criativa nacional tem 
observado um desenvolvimento muito forte, quer em 
termos quantitativos quer em termos qualitativos. 
Houve um sedimentar desta classe criativa e um forte 
amadurecimento. Criaram-se novos valores, aprofundaram-
se os valores existentes e hoje esta é uma área com 
imenso potencial, real, cosmopolita e pronto a ser utilizado 
em variadíssimos territórios.

Há uma lacuna na preparação do público para o 
consumo de produções culturais?
Neste momento muito menor do que em 1999. Nessa 
altura, questões ligadas ao design e à arquitetura ainda 
eram questões bastante desligadas do grande público. 
Neste momento já é muito diferente. No entanto, há 
sempre que ter em atenção e saber bem sobre o que 
falamos quando falamos de produções culturais. Depende 
muito das especificidades do conteúdo que é apresentado, 
do seu caráter mais ou menos inovador e do seu grau mais 
ou menos experimental. 

E do lado da produção, o que falta fazer? Existe a 
devida formação e apoio à criação?
Não, continua a não existir. Na minha perspetiva, a 
produção cultural devia ter um sistema semelhante ao 
que se verifica na área das ciências, onde existem apoios 
para programas de investigação e experimentação. A este 
nível a cultura é equiparada à ciência, no que se refere ao 
desenvolvimento da nossa espécie, e esse trabalho é um 
trabalho que não tem retorno económico direto e como tal 
deve ser apoiado. 

Em Portugal a cultura já está democratizada?
O que eu observo em Portugal é que somos um público 
educado, curioso, disponível e empenhado. O processo de 
passagem dos produtos culturais está completamente 
democratizado. Pode haver alguma inércia, aqui e ali, 
no seu consumo, mas a cultura está aí, está na rua, nos 
teatros, nas conferências, nos museus, nas galerias, nos 
livros, nos concertos, por todo o sítio. 

it has played a fundamental part in the field of training 
the public, of research, of experimentation and of applying 
knowhow to reality, reinforcing the fundamental role of 
culture and of design disciplines in the construction of a 
better and more sustainable society. It has also promoted 
national creativity abroad in a exemplary and continued 
manner, and established essential bridges between 
designers and the industry and design and the 
general public.

What has changed in the national creative panorama 
since 1998?
So many things. The Portuguese creative community has 
developed greatly, both in terms of quantity and in terms 
of quality. This creative class has consolidated and greatly 
matured. New values have been created, existing values 
have been developed and today this is an area of great 
potential, real, cosmopolitan and ready to be used in a 
huge range of territories. 

Is the public still not prepared enough to consume 
cultural productions?
At the moment it is much more prepared than in 1999. At 
that time, issues to do with design and architecture were 
still issues that were very disconnected from the general 
public. Now it is very different. However, you always have 
to pay attention and have a good knowledge of what you’re 
talking about when talking about cultural productions. It 
greatly depends on the specific nature of the content being 
presented, of its varying innovative character and of its 
varying experimental level.

And in terms of production, what is left to do? Is 
there the due training and support for creation?
No, it still doesn’t exist. From my perspective, cultural 
production should have a similar system to that found 
in the sciences, where there is support for research and 
experimentation programmes. At this level culture becomes 
the equivalent of science, in terms of the development 
of our species, and that work is a work that has no direct 
economic return, and as such should be supported.

Is culture already democratised in Portugal?
What I see in Portugal is that we are an educated, curious, 
open and committed public. The changeover process of 
cultural products is entirely democratised. There may be 
some inertia, here and there, in its consumption, but culture 
is there, it’s in the street, in theatres, in conferences, in 
museums, in galleries, in books, in concerts, all over the place.

Como têm sido assinalados os 15 anos da 
experimentadesign?
Acima de tudo com um trabalho de fundo que visa uma 
reestruturação profunda da bienal e um investimento em novas 
linhas de programação e atuação. Os 15 anos são um momento 
de viragem e a celebração centra-se na concretização dessa 
viragem. Como elemento simbólico e de registo, estamos a 
preparar um livro sobre os 15 anos da associação.

Que balanço faz destes 15 anos?
Um balanço extremamente positivo do qual todos nos 
orgulhamos. São mais de 75 projetos em 15 anos, de uma 
enorme diversidade. Com componentes de ação social, de 
formação, de investigação, de promoção. A experimentadesign 
tem investido enormemente na criatividade nacional, na 
competência e na formação da nossa classe criativa, bem 
como na formação do público em geral. 

Qual tem sido o grande contributo da 
experimentadesign?
Para além de ter posicionado Lisboa e Portugal no circuito 
dos grande eventos culturais com a Bienal EXD, tem tido 

How have the 15 years of experimentadesign 
been marked?
Above all else, extensive work aimed at fully restructuring 
the biennial and an investment in new lines of scheduling 
and activities. 15 years is a turning point and the 
celebration is focused on achieving this turnaround. To 
record and symbolise the moment we are creating a book 
on the 15 years of the association.

What assessment would you make of these 
15 years?
A very positive one, of which we are all very proud. There 
have been more than 75 projects in 15 years; hugely 
diverse, in that they include social action, training, research 
and promotion. experimentadesign had invested massively 
in national creativity, in competence and in the training of 
our creative class, as well as in training the general public.

What has been experimentadesign’s 
major contribution?
In addition to having placed Lisbon and Portugal on the 
circuit of major cultural events with the EXD Biennial, 
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A produção nacional, seja no design, seja na 
arquitetura, tem sido cada vez mais reconhecida fora 
do país. Vê esse reconhecimento acontecer cá?
Acho que sim. Lentamente, com mais protagonismo, natural, 
na arquitetura, mas cada vez mais se reconhecem os nossos 
valores e se tem orgulho dos mesmos.

A próxima Bienal EXD acontece em 2015. O que já 
pode revelar dessa próxima edição?
Estamos neste preciso momento em renegociação dos 
protocolos que viabilizam a próximas edições, mas o que está 
na mesa é uma nova versão da bienal, sobre a qual não posso 
ainda revelar detalhes.

Será em Portugal ou é tempo de uma nova edição 
fora do país?
Em Portugal sempre, as incursões da bienal fora de Portugal 
serão sempre esporádicas e em 2015 estaremos por cá. 
Depois logo se verá, continuamos com Brasil e outras 
geografias no nosso radar.

O que podemos esperar da experimentadesign nos 
próximos 15 anos?
Uma forte diferença não relativamente aos objetivos e à sua 
visão central, mas sim à forma como iremos atuar. Vamos 
concentrar-nos na produção de realidade combinada com 
investigação e produção de conhecimento. Menos programação 
efémera, mais projetos no terreno e ações que visam uma 
aplicação direta do design, da cultura de projeto e da rede 
internacional que temos para a melhoria de vida das pessoas.

Portuguese production, whether in design, or in 
architecture, has been increasingly recognised 
abroad. Do you see that recognition here?
I think so. Slowly, and with greater prominence, naturally, 
in architecture, but our values are being increasingly 
recognised and pride is being taken in them.

The next EXD Biennial is to be held in 2015. What 
can you already tell us about the next edition?
We are at this precise moment renegotiating the 
agreements that make the coming editions possible, but 
what is on the table is a new version of the biennial, about 
which I am unable to give any details as yet.

Will it be in Portugal or is it time for a new edition 
outside Portugal?
Always in Portugal; the biennial’s forays outside Portugal 
will always be sporadic and in 2015 we will be here. 
Afterwards, we’ll see; we still have Brazil and other places in 
our sights.

What can we expect from experimentadesign in 
the next 15 years?
A major difference, not with regards to aims and its 
central vision, but rather to how we are going to act. We 
are going to focus on the production of reality combined 
with research and knowledge production. Less ephemeral 
scheduling, more projects on the ground and actions aimed 
at the direct application of design, of planning culture and 
of the international network we have for improving 
people’s lives.    
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VERTTY
Reinventar a Toalha de Praia
Reinventing the Beach Towel
˙Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙Frederico Cardoso Fotografia Photography

Dez centímetros maior e 30 por cento algodão mais 
leve do que uma toalha comum, a Vertty reinventou o 
conceito de toalha de praia, transformando um objeto 
banal num acessório sofisticado, de design inovador.
Produzida à mão em Portugal, a Vertty não tem 
apenas preocupações estéticas, mas também com 
o planeta. A toalha de praia é feita com um material 
inovador chamado de Ketten – 90 por cento algodão e 
10 por cento poliéster –, inofensivo para o ambiente e 
para a saúde humana, que seca mais depressa do que 
uma toalha comum, aumentando assim o conforto para 
o seu utilizador. 
Com apenas cerca de um ano de existência, a Vertty já 
alcançou o reconhecimento internacional, exportando 
para mais de 40 países, desde a Coreia do Sul ao 
Peru. Para além disso, a marca foi reconhecida com 
diversas distinções, entre os quais se destaca o Prémio 
de Design de Produto atribuído pelo Red Hot 21, em 
2014. O surfista campeão do mundo 11 vezes Kelly 
Slater e a atriz americana Kate Hudson foram duas das 
personalidades que se quiseram associar à marca.

Ten centimetres larger and made of 30 percent 
lighter cotton than an ordinary towel, Vertty has 
reinvented the beach towel concept, turning an 
everyday object into a sophisticated accessory 
featuring innovative design. 
Handmade in Portugal, Vertty does not only concern 
itself with looks, but also with the planet. The beach 
towel is made   from an innovative material called 
Ketten – 90 percent cotton and 10 percent polyester 
– harmless to the environment and human health, 
which dries faster than an ordinary towel, thus 
increasing comfort levels for its user. 
In existence for about a year, Vertty has already 
achieved international recognition, exporting to 
more than 40 countries, from South Korea to Peru. 
In addition, the brand has received several awards, 
highlights of which include the Product Design 
Award given by the Red Hot 21 in 2014. 11-time 
world champion surfer Kelly Slater and American 
actress Kate Hudson are two celebrities happy 
to be associated with this brand. 
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The desire to bring back traditional Portuguese 
products and reinvent them – this is the 
philosophy underpinning the creation of 
Greenboots, a footwear brand from Portugal’s 
Leiria district. Formed in 2013, Greenboots 
intends to breathe new life into the Portuguese 
tradition of footwear production, giving it 
a practical, modern aspect, and at the same 
time ensuring exceptional quality and comfort, 
keeping tradition and history alive. 
In addition to their contemporary design, what 
sets these boots apart are the materials used 

O desejo de recuperar produtos tradicionais 
portugueses, reinventando-os, está na base 
do nascimento da Greenboots, uma marca 
de calçado da zona de Leiria. Com início em 
2013, a Greenboots pretende recuperar a 
tradição portuguesa de manufatura do calçado, 
conferindo-lhes, simultaneamente, um aspeto 
prático, moderno e de qualidade e conforto 
ímpares, mantendo a tradição e a história.
Para além do design contemporâneo, o que 
diferencia estas botas são os materiais 
envolvidos na sua produção. À pele de vitela 

GREENBOOTS
A Tradição Alia-se à Modernidade 
Tradition Meets Modernity
˙Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙Blink Eye Fotografia Photography

e aos acamurçados para as gáspeas e atacadores, juntam-
-se as lonas de algodão e a fazenda de lã para os forros, a 
cortiça para um perfeito isolamento e o couro e a borracha 
reciclada para as solas. O nome da marca deve-se à 
preocupação ambiental da mesma, que se materializa no 
reaproveitamento dos desperdícios que são utilizados 
para o isolamento do calçado.
Obedecendo a rigorosos padrões de qualidade, as 
Greenboots são produzidas de forma artesanal, sendo 
cosidas de forma independente e recosidas para se 
tornarem impermeáveis. 
Apesar de estarem há apenas um ano no mercado, as 
Greenboots já se encontram à venda em Itália, Rússia, 
Inglaterra, Alemanha, Suíça, Áustria e Lituânia, para além 
de Portugal e da loja online. No futuro, a marca quer apostar 
no desenvolvimento de outros produtos, como mochilas. 

in their production. Calf skin and chamois for the 
uppers and laces are joined by cotton canvas 
and wool cloth for the lining, cork for perfect 
insulation, as well as leather and recycled rubber 
for the soles. The brand’s name reflects its 
concern for the environment, which can be seen 
in the reuse of waste, used for the insulation of 
the shoes. 
Observing strict quality standards, Greenboots are 
handcrafted, and individually sewn and re-sewn in 
order to make them waterproof. 
Despite being on the market for only one year, 
Greenboots are already on sale in Italy, Russia, 
England, Germany, Switzerland, Austria and Lithuania, 
as well as in Portugal and its online store. In the future 
the brand also wants to develop other products, such 
as backpacks. 
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Innovative materials, bright colours and maximum 
attention to detail are the ingredients that combine 
to make Milf Skateboard Tailors, a brand that looks to 
the 1960s and 1970s for inspiration when building 
skateboards of unmatched design and quality. The brand’s 
name reflects just this: a Milf is someone born between 
the 1960s and 70s, bringing to mind the shapes of that 

Materiais inovadores, cores vibrantes e atenção máxima 
aos detalhes são os ingredientes que compõem a Milf 
Skateboard Tailors, uma marca que vai buscar aos anos 
1960 e 1970 a inspiração para construir skates de design 
e qualidade ímpares. O nome da marca reflete isto mesmo: 
Milf é alguém nascido entre as décadas de 60 e 70 do 
século XX que relembra as formas dessa altura e Tailors 

MILF
SKATEBOARD 
TAILORS
Únicos e Irrepetíveis
Unique and Unrepeatable
˙Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙Inez Cortez e Andrea de Moura Fotografia Photography

time, while Tailors evokes the work of these craftsmen 
combining different fabrics, a process similar to that used 
in the construction of these boards. Each board from 
Milf Skateboard Tailors is unique and unrepeatable and 
therefore each one bears a serial number. 
The idea to create this brand began to take shape in Brazil, 
when Diogo Frias was immersed in the Rio skate spirit. Back 
in Portugal in 2011, the bug lay dormant until the following 
year, when the young entrepreneur decided to bring it to 
life. The first prototypes of Milf Skateboard Tailors were 
developed in workshops, and entirely handcrafted. Milf 
Skateboard Tailors boards currently feature valchromat 
(an innovative Portuguese material combine the features 
of wood with different colours), birch and walnut, 
among others.

evoca o trabalho dos alfaiates na junção dos diferentes 
tecidos, um processo semelhante ao desenvolvido na 
construção destas peças. Cada skate da Milf Skateboard 
Tailors é único e irrepetível e por isso cada um traz consigo 
um número de série.
A ideia para a construção da marca começou a desenhar-se 
no Brasil, quando Diogo Frias mergulhou no espírito carioca 
do skate. Regressado a Portugal em 2011, o bichinho 
ficou adormecido até ao ano seguinte, quando o jovem 
empreendedor decidiu torná-la real. Os primeiros protótipos 
do Milf Skateboard Tailors foram desenvolvidos em 
workshops num trabalho totalmente manual. Atualmente 
os skates da Milf Skateboard Tailors incluem valchromat (um 
material português inovador que permite combinar diversas 
cores), bétula e nogueira, entre outros. 



Luxo Sobre Rodas
Luxury on Wheels
˙Estela Ataíde Texto Text  ˙Porsche AG Fotografia Photography

PORSCHE 

Embora o primeiro automóvel com assinatura Porsche 
tenha sido apresentado apenas em 1948, os alicerces 
da famosa marca começaram a ser estabelecidos várias 
décadas antes. 
Nascido em 1875, em Maffersdorf, cidade do então 
império Austro-Húngaro e atualmente da República 
Checa, desde cedo Ferdinand Porsche demonstrou 
apetência pelo mundo novo da eletricidade. A transição 
para os automóveis aconteceria quando Ludwig Lohner, 
um visionário construtor de carruagens, contratou a 
Vereinigte Elektrizitäts-AG, empresa de eletricidade na 

qual Porsche trabalhava desde 1893, para produzir todo 
o equipamento elétrico para os veículos elétricos que 
estava decidido a construir, confiante de que o futuro dos 
transportes passaria pelos mesmos.
Assim nasceu a colaboração entre Ferdinand Porsche e 
Ludwig Lohner e o primeiro veículo elétrico desenhado por 
ambos, o Egger-Lohner C.2 Electric Vehicle, apresentado 
em 1898. Foi o primeiro passo na implantação do nome 
Porsche no mundo automóvel, no qual é, até hoje, 
associado a inovação e qualidade. 

Although the first car featuring Porsche design was only 
unveiled in 1948, the foundations for the famous carmaker 
started being laid many decades beforehand.
Born in 1875, in Maffersdorf, a town in the then Austro-
-Hungarian empire and now part of the Czech Republic, 
Ferdinand Porsche showed an interest in the new world of 
electricity from an early age. The transition to motorcars 
would take place when Ludwig Lohner, a visionary 
coachbuilder, contracted Vereinigte Elektrizitäts-AG, the 
electricity company Porsche had been working for since 
1893, to produce all the electrical equipment for the electric 

vehicles it had decided to make, confident that the future 
of transport would lie with these.
The collaboration between Ferdinand Porsche and Ludwig 
Lohner was thus formed, alongside the first electric vehicle 
designed by them both, the Egger-Lohner C.2 Electric 
Vehicle presented in 1898. This was the first step towards 
stamping the name of Porsche in the motor industry, in 
which it remains to this day associated with innovation 
and quality. 
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Este auspicioso início conduziu Ferdinand Porsche ao 
cargo de responsável técnico na Austro-Daimler, de onde 
apenas saiu em 1931, para criar a sua própria empresa. 
Quando fundou a Porsche, já contava com um conjunto 
de projetos de sucesso no seu currículo: o Austro Daimler 
«Sasha» (1922), o Mercedes-Benz S-Types (1926) e o 
Volkswagen Beetle (1934), este último desenhado em 
conjunto com o seu filho Ferry Porsche a pedido do 
governo alemão. 
Foi precisamente a dois que pai e filho conduziram a 
nova empresa e foi desta parceria que nasceu, em 1948, 
o primeiro automóvel desportivo com a marca Porsche, 
o 356, que, embora impulsionado por um motor Beetle 
de 40 cv, rapidamente deixou a sua marca no mundo 
automóvel graças a atributos praticamente inexistentes
à data nos desportivos – conforto e fiabilidade. 
Em meados da década de 1950, a Porsche apresentou 
os seus próprios motores, juntamente com versões mais 
potentes do 356. Seguiu-se, em 1964, o nascimento de uma 
verdadeira lenda entre os automóveis modernos, o 911, que 
continuou a evoluir ao longo das três décadas seguintes. 

This auspicious beginning led to Ferdinand Porsche 
becoming head technician at Austro-Daimler, which 
he only left in 1931, to set up his own company. When 
he founded Porsche, his CV already featured a series 
of successful projects: the Austro Daimler «Sasha»
 (1922), the Mercedes-Benz S-Types (1926) and the 
Volkswagen Beetle (1934), with the latter designed 
together with his son Ferry Porsche at the request 
of the German government.
It was precisely as a duo that father and son ran the 
new company and from this partnership came the first 
sports car featuring the Porsche logo, the 356, which, 
despite being powered by a 40 hp Beetle engine, quickly 
made its mark in the motor industry, thank to features in 
sports cars practically unheard of at the time – comfort
and reliability.
In the mid 1950s, Porsche launched its own engines, 
together with more powerful versions of the 356. This was 
followed, in 1964, by the birth of a veritable legend among 
modern motorcars, the 911, which continued to evolve over 
the following three decades. 
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Desde então, e até aos dias de hoje, cada automóvel 
lançado pela Porsche subia os padrões de qualidade 
do anterior, trilhando de década em década um 
percurso marcado pela inovação, performance, design, 
funcionalidade e exclusividade. 
Desde janeiro de 2009, é possível conhecer de perto 
os grandes sucessos da empresa no Porsche Museum, 
em Estugarda, e descobrir passo a passo as etapas que 
fizeram do nome Porsche sinónimo internacional de luxo 
automóvel e uma das mais cobiçadas marcas automóveis 
do mundo.  

Ever since and to date, every car launched by Porsche 
has supplanted the quality standards of its predecessor, 
with Porsche treading from decade to decade a path 
marked by innovation, performance, design, functionality 
and exclusivity.
Since January 2009 you can take a closer look at the 
great successes of the company in the Porsche Museum 
in Stuttgart, and discover, step by step, the stages that 
led to Porsche becoming internationally synonymous 
with luxury motorcars and one of the world’s most 
oveted car manufacturers.      
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Num mundo em constante mudança, também no 
universo hoteleiro os conceitos a ele associados 
se alteram e as definições se reinventam. 
Atualmente, as ofertas de qualidade já não se 
resumem aos hotéis com o máximo de estrelas 
e os hostels já não são opções de recurso, sem 
encanto e com pouco apelo visual. 
Inaugurado em 1995, o Generator London é 
um dos elementos da nova geração de hostels, 
os chamados hostels de luxo, que associam 
preços aliciantes a ambientes elegantes 
e a um design cativante. 

In a constantly changing world, the hotel 
industry is no exception, with concepts related 
to it changing and definitions being reinvented. 
Currently, quality isn’t just confined to hotels 
boasting plenty of stars, and hostels aren’t just a 
final resort, lacking in charm and visual appeal.
Opened in 1995, Generator London is a member 
of the new generation of hostels, so-called luxury 
hostels, which combine attractive pricing with 
elegant environments and alluring design.
Located in the vibrant London district of 
Bloomsbury, Generator London is located in a 

GENERATOR LONDON
Uma Nova Geração ˙ A New Generation
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Nikolas Koenig Fotografia Photography
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Com elegantes suítes desenhadas pelo arquiteto italiano Simone Micheli e 
localizado num edifício totalmente recuperado, nas proximidades do Duomo 
de Milão, o TownHouse Street Milano Duomo não é um tradicional hotel de 
quatro estrelas, mas sim uma experiência única no vibrante coração 
da cidade italiana. 
Este é o segundo hotel nascido da parceria entre Simone Micheli e Alessandro 
Rosso, depois da abertura, em 2010, do primeiro TownHouse Street. Seguindo 
o mesmo conceito do primeiro espaço, o novo hotel apresenta interiores 
arrojados, onde o preto e branco dos retratos urbanos de Milão que enchem 
as paredes apenas são interrompidos por apontamentos amarelo flúor.

With elegant suites designed by Italian architect Simone Micheli and housed 
in a fully restored building located close to Milan’s Duomo, the TownHouse 
Street Milano Duomo is no traditional four-star hotel, rather a unique 
experience in the beating heart of the Italian city.
This is the second hotel created through the partnership between Simone 
Micheli and Alessandro Rosso, after the first TownHouse Street was opened 
in 2010. Following the same concept as the first hotel, the new one features 
bold interiors, where the black and white of the urban portraits of Milan filling 
the walls are interrupted by nothing by fluorescent yellow detailing. 

TOWNHOUSE 
STREET MILANO 
DUOMO 
Sentir Milão ˙ Feeling Milan
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Fotostudio Jürgen Eheim Fotografia Photography

Localizado na vibrante área londrina de 
Bloomsbury, o Generator London está situado 
num espaço que originalmente acolheu uma 
esquadra policial. Equipado com 212 quartos, 
este design hostel foi recentemente alvo de 
uma renovação que lhe conferiu uma 
personalidade vibrante. 
Anwar Mekhoyech, sócio da Design Agency, 
trabalhou em parceria com a ORBIT Architects 
para transformar a propriedade no hostel mais 
contemporâneo e inovador de Londres. Refletindo 
a essência da capital inglesa, o Generator 
London é eclético em cada sentido da palavra. 
Com mobiliário Moooi, Moroso e Tom Dixon, os 
interiores criam uma fusão entre o passado 
industrial de Londres e a energia moderna que 
impulsiona a cidade nos dias de hoje. 

space formerly occupied by a police station. 
Containing 212 rooms, this design hostel was 
recently renovated and re-launched with a 
vibrant personality.
Anwar Mekhoyech, a partner at Design Agency, 
has worked together with ORBIT Architects 
to transform the property into London’s most 
contemporary and innovative hostel. Reflecting 
the essence of the English capital, the Generator 
London is eclectic in every sense of the word. 
With Moooi, Moroso and Tom Dixon furniture, 
the interiors create a fusion between London’s 
industrial past and the modern energy driving 
the city today.
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Situado num edifício datado do século XIX, no elegante 
1er arrondissement de Paris, o Hôtel du Continent está 
a apenas alguns passos de distância das icónicas Place 
Vendôme e Rue Royale. 
Responsável pela decoração voluptuosa, Christian Lacroix 
proporciona aos hóspedes uma viagem pelos diversos 
continentes, representados em designs distintos nos 25 
quartos disponíveis. 
Dedicando cada piso a uma parte do globo, a subida do 
primeiro ao sexto andar é uma autêntica volta ao mundo. 
Começando na Europa do século XVIII, segue-se o tributo 
à pureza do Ártico e da Antártida e depois uma passagem 
pela exótica Oceania. A Ásia é o próximo destino, sendo 
depois tempo de rumar à eclética África, finalizando o tour 
com o design americano da década de 1960. 

Located in a building dating from the 19th century in 
Paris’ elegant 1st arrondissement, the Hôtel du Continent 
is a stone’s throw from the iconic Place Vendôme and 
Rue Royale.
Responsible for the voluptuous decoration, Christian 
Lacroix provides guests with a voyage through the 
different continents, represented in distinctive designs 
in the hotel’s 25 rooms.
Dedicating each floor to a part of the world, the climb from 
the first to the sixth floor constitutes a real trip around the 
world. Beginning in 18th-century Europe, this is followed 
by the purity of the Arctic and of the Antarctic and then 
by a journey through exotic Oceania. Asia is the next 
destination, before it’s time to head for eclectic Africa, 
and end the tour with American design from the 1960s.

HÔTEL DU CONTINENT
O Mundo Em Paris ˙ The World in Paris
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Christophe Bielsa Fotografia Photography
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Inaugurada no edifício Nishi, um dos edifícios 
mais sustentáveis da Austrália, a nova proposta 
hoteleira de Camberra está em tudo relacionada 
com o local onde nasceu – NewActon, o centro 
artístico e cultural da cidade. 
Mais do que um mero design hotel, o Hotel Hotel 
resulta de um intensa colaboração entre 56 
artistas, designers, criadores e artesãos. 
Evitando apenas importar as noções europeia 
e americana de como um hotel deve ser e 
parecer, os fundadores, os irmãos Nectar e 
Johnathan Efkarpidis, decidiram dotá-lo de 
personalidade australiana.

Opened in the Nishi building, one of Australia’s 
most sustainable buildings, Canberra’s latest 
hotel offering fully reflects the place where it 
was made – NewActon, the artistic and cultural 
centre of the city.
More than just a design hotel, the Hotel Hotel 
results from the intense collaboration of 56 
artists, designers, creators and craftspeople. 
Avoiding merely importing European and 
American notions of how a hotel should appear, 
the founders, brothers Nectar and Johnathan 
Efkarpidis, decided to endow it with 
Australian personality.

HOTEL HOTEL 
Fusão Criativa ˙ Creative Fusion
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Ross Honeysett; 2©Lee Grant Fotografia Photography

O conceito desvenda-se imediatamente à 
chegada: desenhada pela March Studio em 
colaboração com os arquitetos paisagísticos 
da Oculus, a escadaria principal é uma 
explosão geométrica de madeiras locais, que 
são conciliadas com a presença constante 
de elementos em cimento exposto, criando 
um ambiente de boas-vindas profundamente 
eclético. À semelhança destes espaços comuns, 
os 99 quartos disponíveis, resultantes de uma 
parceria entre Nectar Efkarpidis e o cineasta 
Don Cameron, combinam estética despojada com 
matérias-primas locais e detalhes peculiares. 
Famosa por albergar alguns dos melhores 
restaurantes e bares de Camberra, NewActon 
ganha com o Hotel Hotel mais um argumento para 
ser considerada uma das áreas mais interessantes 
da capital australiana.

The concept is revealed as soon as you arrive: 
designed by March Studio, in collaboration with 
landscape architects from Oculus, the main 
staircase in a geometric explosion of local 
timber, reconciled with the constant presence of 
elements in exposed concrete, creating a highly 
eclectic greeting area. Similar to these communal 
spaces, the hotel’s 99 rooms, resulting from 
a partnership between Nectar Efkarpidis and 
filmmaker Don Cameron, combine simple looks 
with local prime materials and peculiar details.
Famous for being home to some of Canberra’s 
best restaurants and bars, Hotel Hotel endows 
NewActon with another reason for being 
considered one of the Australian capital’s most 
interesting areas.   
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Destino incontornável numa visita ao Brasil, 
a Cidade Maravilhosa seduz os turistas com 
encantos múltiplos e novidades constantes, 
que exigem regressos recorrentes. Fugindo das 
opções de alojamento nos locais turísticos mais 
óbvios do Rio de Janeiro, Santa Teresa, bairro 
boémio descrito como a «Montmartre Carioca», 
oferece um olhar diferente sobre a cidade. É 
no topo deste retiro de músicos, artistas e 

intelectuais que uma antiga mansão, rodeada de 
jardins tropicais e iluminada pelo sol quente do 
hemisfério sul, se transforma em boutique hotel. 
Ambicionando combinar acomodações de luxo 
com inovação artística, a Villa Nº174 é decorada 
de acordo com a imaginação desenfreada do 
seu proprietário, o empresário de moda 
Srdjan Prodanovic.
Prazer reservado a um pequeno grupo de 

An unavoidable destination on any visit to Brazil, 
Rio de Janeiro seduces tourists with an array of 
charms and constant innovation, requiring them 
to return again and again. Getting away from 
Rio’s most obvious accommodation options, 
Santa Teresa, bohemian neighbourhood described 
as «Rio’s Montmartre», offers a different 
look of the city. At the top of this retreat for 
musicians, artists and intellectual, an old mansion, 

surrounded by tropical gardens and lit by the 
warm sun of the southern hemisphere, has been 
turned into a boutique hotel.
Aiming to combine luxury accommodation with 
artistic innovation, Villa Nº174 is decorated 
according to the unbridled imagination of its 
owner, fashion entrepreneur Srdjan Prodanovic.
A pleasure reserved to a small group of guests at 
a time, the boutique hotel features four suites, 

VILLA Nº174
Rio Boémio 
Bohemian Rio
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Gustavo Wittich Fotografia Photography
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Designer de Interiores 
Interior Designer

Lamento há já algum tempo que operadores na área do 
interiorismo, fabricantes e compositores de atmosferas construam 
verdadeiros atentados quando compõem, utilizam ou mesmo 
fabricam peças de, dizem eles, Design.
A cópia é uma constante, cá, como lá fora, seduz-se o cliente, 
naturalmente pouco conhecedor, com imagens 3D apelativas que, 
quando postas em prática, são verdadeiros horrores do equilíbrio 
projetual, de um conceito de uma atmosfera verdadeira e com alma.

Branco, vermelho, candeeiros bola cromados, tapetes de pelo alto 
abrilhantados, é um «Interior Design», quiçá, um Design Hotel.

Tudo muda de mãos, até o Design, democraticamente muda para 
novas mãos, ricas, mas pouco sensíveis.
Utilizando autênticas peças de arte dos anos 50, 60, 70 e mesmo 
80’s de forma desastrosa, mesclando-as sabem lá com quê. É 
moda, é Design.

Esperando a chegada de novos tempos em que estes quase 
ordinários utilizadores descubram outros objetos de «modinha», 
para os podermos de novo contemplar e utilizar em verdadeiros 
espaços com história, que dignifiquem e sejam dignificados, 
desenhos ímpares da história do Design.

It pains me that for some time, people working in interior design, 
manufacturers and composers of atmospheres, have been 
producing veritable assaults on the art when they compose, use 
or even manufacture what they call design pieces.
Copying is a constant, here as abroad; the customer, an ingénue
 in this field, is won over by alluring 3D images, which, when put 
into practice, are nightmares in terms of the planning balance of 
a design of a real atmosphere with a soul.

White, red, chromed ball lamps, glossy shag rugs: this is an «interior 
design», maybe, a Design Hotel.

Everything changes hands, even design democratically changes 
to new hands; rich, but barely sensitive. 
Disastrously using genuine works of art from the 50s, 60s, 70s 
and even the 80s, mixing them any old how. This is fashion, this 
is design.

Let us wait until new times arrive in which these almost ordinary 
users discover other «trendy» pastimes, so that, in real places 
with history, that dignify and are dignified, we can once again 
contemplate and use unique designs from the history of design.     

Destruindo o Design. Ou a tentativa de.

OPINIÃO
O P IN I O N

Destroying Design. Or trying to.

Paulo Lobo

hóspedes de cada vez, o boutique hotel coloca 
quatro suítes, cada uma com uma inspiração 
distinta, à disposição dos convidados. Além 
da suíte de decoração florestal, em vibrantes 
tons verdes, que dá acesso direto à piscina, 
os hóspedes podem ainda optar por uma das 
restantes três, decoradas nos estilos art deco, 
colonial e anos 1960. 
Com vistas panorâmicas para a Baía de Guanabara 
e o Pão de Açúcar, o hotel equilibra novo e antigo, 
misturando cores vibrantes com cadeirões 
antigos, reposteiros feitos dos mais finos tecidos 
italianos e quadros da pintora bósnia Radmila 
Djapic Jovandic, numa ode ao espírito criativo 
de Santa Teresa.  

each with a different source of inspiration. 
In addition to the suite with forest décor, in 
lush verdant hues, which leads right on to the 
swimming pool, guests can also choose from 
three others, decorated in art deco, colonial and 
1960s styles.
With panoramic views over Guanabara Bay and 
Sugarloaf Mountain, the hotel balances new 
with old, blending bright colours with antique 
chairs, curtains made with the finest of Italian 
fabrics and paintings by Bosnian painter Radmila 
Djapic Jovandic, in an ode to the creative spirit 
of Santa Teresa.
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Número um da lista do New York Times dos 52 
locais a visitar em 2014, eleita um dos melhores 
destinos turísticos do ano pela Travel + Leisure e 
Capital Mundial do Design 2014, a Cidade do Cabo 
é movida por uma energia única e contagiante. 
Um verdadeiro melting pot de criatividade, 
culturas e influências, a segunda maior cidade da 
África do Sul é o grande destino turístico do país 
e uma das mais visitadas do mundo. 

Number one on the New York Times list of places 
to visit in 2014, voted one of the best tourist 
destinations of the year by Travel + Leisure and 
World Design Capital 2014, Cape Town is buzzing 
with a unique and infectious energy. A veritable 
melting pot of creativity, cultures and influences, 
South Africa’s second largest city is the country’s 
leading tourist destination and one of the most 
visited in the world. 

CIDADE DO CABO 
Multicultural
˙Estela Ataíde Texto Text ˙1,4,7,8,9 ©South African Tourism; 2,3,5,6 ©Cape Town Tourism Fotografia Photography
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Com uma geografia curiosa, a metrópole sul-
-africana espalha-se em torno do sopé da Table 
Mountain (Montanha da Mesa), um dos seus 
símbolos incontornáveis, assim chamada pelo 
seu invulgar topo achatado, que se assemelha 
ao tampo de uma mesa. Podendo ser explorada 
de várias formas, seja a pé, de autocarro turístico 
ou de teleférico, a montanha pode ser o ponto 
de partida para conhecer este destino africano. 
Incontornável é também a passagem pela 
marginal Victoria & Alfred. Além do porto histórico 
da cidade, cuja construção começou em 1860, a 
atração mais visitada do país reúne ainda boas 

With its unusual geography, the South African 
city develops below Table Mountain, one of its 
iconic landmarks, given the name because of its 
oddly flattened top resembling a tabletop. Able 
to be visited in several ways, by foot, tour bus or 
cable car, the mountain can be the starting point 
for getting to know this African destination.
Another site not to be missed is the Victoria & 
Alfred Waterfront. Home to the city’s historic 
harbour, construction on which began in 1860, 
the nation’s most visited attraction also features 
great shopping, top restaurants, and night spots. 
It is also from here that trips to Robben Island 

lojas, restaurantes de topo e locais de diversão 
noturna. É também daqui que parte o tour para 
a Robben Island, ilha ao largo da cidade para 
onde eram enviados os prisioneiros durante a 
época do Apartheid, como Nelson Mandela. 
Com tempo, deixe-se perder pelas ruas 
movimentadas, absorva a energia efervescente 
da cidade mais a sul do continente, deixe-se 
fascinar pela multiplicidade de influências e pelas 
crescentes manifestações artísticas e descubra 
os motivos pelos quais a Cidade do Cabo atrai 
milhares de turistas de todo o mundo. 

begin, the island off the city to which prisoners 
were sent during the Apartheid era, including 
Nelson Mandela.
Take your time to lose yourself in the busy 
streets, absorb the fizzling energy of the 
continent’s most southerly city, marvel at the 
multiplicity of influences and at the growing 
numbers of artistic events, and discover just why 
Cape Town attracts thousands of tourists from 
around the globe.



Capital of the Spanish province of Navarra, 
Pamplona is known around the world for its 
sanfermines, traditional fiestas that bring the city 
to life during eight days in July, the clear highlight of 
which is the bull runs through the streets.
Although Pamplona is a whirlwind of tourists, music 
and fiesta during the celebrations, in the rest of 
the year the Basque city is a peaceful destination, 
where you can calmly experience the medieval 
charm of the historic centre, visit the impressive 
citadel and enjoy without distraction the many 
green spaces fed by the River Agra.
If you choose to buck tourist trends and discover 
Pamplona outside the time of the San Fermín 
celebrations, you can voluntarily lose yourself in 
the city, gradually discovering its mysteries. To 
relax, head to the Plaza del Castillo, Pamplona’s 
main square, and enjoy a cooling drink at the Café 
Iruña, where Ernest Hemingway spent many hours 
enjoying and observing the goings-on of the 
Basque city.

Capital da província espanhola de Navarra, 
Pamplona é mundialmente famosa pelas 
sanfermines, festas tradicionais que animam a 
cidade durante oito dias de julho e que têm as 
corridas de touros pela ruas como um dos seus 
momento mais altos.
Embora durante as festas Pamplona seja um 
turbilhão de turistas, música e festa, nos restantes 
dias do ano a cidade basca é um destino tranquilo, 
que permite usufruir pacificamente do centro 
de charme medieval, conhecer a impressionante 
citadela e desfrutar sem interrupções dos diversos 
espaços verdes, alimentados pelo rio Agra.
Se optar por contrariar a tendência turística e 
descobrir Pamplona fora da altura das festas de 
San Fermín, deixe-se perder voluntariamente 
pela cidade, descobrindo a pouco e pouco os seus 
mistérios. Para descansar, dirija-se à Plaza del 
Castillo, a principal praça de Pamplona, e tome 
uma bebida fresca no Café Iruña, onde Ernest 
Hemingway passou várias horas a apreciar e 
observar o movimento da cidade basca. 

PAMPLONA
Audácia Basca ˙ Bold and Basque 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Turismo de Pamplona Fotografia Photography
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The main gateway to Panama, Panama City is a 
bustling, contemporary capital, whose impressive 
skyscrapers reveal the dynamic personality of the 
city, but don’t overshadow its relation with the 
past, which can be seen in the carefully preserved 
colonial monuments. 

A principal porta de entrada no Panamá, a 
Cidade do Panamá é uma capital movimentada 
e contemporânea, cujos arranha-céus 
impressionantes denunciam a personalidade 
dinâmica da cidade, mas não ofuscam a sua forte 
relação com o passado, visível nos monumentos 
coloniais cuidadosamente conservados.

CIDADE DO PANAMÁ
Charme Histórico, Energia Contemporânea
Historic Charm, Contemporary Buzz
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Panama Tourism Authority Fotografia Photography

Entre a encantadora área de Casco Antiguo 
(Património da Humanidade) e o Panamá 
Viejo, as zonas mais antigas da cidade, deixe-
-se fascinar pela rica história do país, sendo 
imperdível uma passagem pela Igreja de S. José 
e pelo Antigo Convento de Santo Domingo. No 
Museu de Biodiversidade, projetado por Frank 
Gehry, conheça o património histórico e natural 

Between the charming area of Casco Antiguo 
(World Heritage Site) and Panamá Viejo, the 
city’s oldest quarters, you can marvel at the rich 
history of the country, where must-sees include 
the Church of Saint Joseph and the Old Convent 
of Santo Domingo. In the Biodiversity Museum, 
designed by Frank Gehry, you can learn all about 
the natural history of Panama. Don’t miss taking 
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do Panamá e não deixe de ver de perto o Canal 
do Panamá, uma das obras de engenharia mais 
importantes do século XX. Quando o sol se 
puser, avance até aos dias de hoje e acompanhe 
a intensa vida noturna da Cidade do Panamá, 
repleta de bares requintados, discotecas e 
excelentes restaurantes.
Destino ideal para quem procura uma viagem de 
descobertas diversificadas, a Cidade do Panamá 
promete dias e noites intensos e recheados de 
cultura e diversão.  

a closer look at the Panama Canal, one of the 
most important works of engineering of the 20th 
century. When the sun sets, return to the present 
day and experience Panama City’s intense 
nightlife, with its sophisticated bars, nightclubs 
and excellent restaurants.
The ideal destination for anyone looking for 
a kaleidoscope of discoveries, Panama City 
promises exciting days and nights packed 
with fun and culture. 
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On Scarborough beachfront, the exclusive 
Matisse Beach Club revolutionises the beach club 
concept by combining three successful elements 
– design, glamour and beach. The latest ‘hot 
spot’ of the coastal suburb of the city of Perth 
attracts the most discerning of beachgoers, 
with contemporary facilities and distinctive 
environments, allowing you to peacefully relax 
in comfortable cabanas or on sun loungers, 
enjoy a refreshing drink next to the pool, or a 
lively mealtime conversation around the table. 
Whatever part of the club you choose, you’re sure 
to experience an elegant setting, with constant 
views of the Indian Ocean. 

No litoral de Scarborough, o exclusivo Matisse 
Beach Club revoluciona o conceito de beach club 
combinando três elementos de sucesso – design, 
glamour e praia. O novo hot spot do subúrbio 
litoral da cidade de Perth atrai os veraneantes 
mais exigentes com instalações contemporâneas 
e ambientes distintos, que permitem relaxar 
tranquilamente nas cabanas confortáveis 
ou nas espreguiçadeiras, desfrutar de uma 
bebida refrescante junto à piscina ou conversar 
animadamente em torno da mesa durante uma 
refeição. Seja qual for a área do clube selecionada, 
está garantido um ambiente elegante, sempre 
com vista para o Oceano Índico. 

F
U

N
 &

 E
A

T
IN

G

MATISSE BEACH CLUB
Viver o Verão ˙ Summer Living
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Joel Barbitta/D-Max Fotografia Photography
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Lars Larsen e Jakob Lange, dos gabinetes 
de design Kilo e BIG, respetivamente, 
formaram uma força criativa para 
responder ao desafio da cadeia de 
restaurantes Cofoco – decorar em 
Copenhaga um restaurantes sul-americano 
cujas propostas gastronómicas combinam 
a inspiração sul-americana com receitas e 
produtos escandinavos. 
Com três espaços de refeição distintos, o 
ambiente do restaurante é pautado por 
mobiliário preto e candeeiros de bronze, 
que não retiram protagonismo aos azulejos 
coloridos que preenchem paredes e 
chão, azulejos artesanais que misturam 
influências da América Latina com o lado 
mais cool de Copenhaga. 

Lars Larsen and Jakob Lange, from design 
practices Kilo and BIG, respectively, have 
joined creative forces to the meet the 
challenge set by the Cofoco restaurant 
chain – to decorate a South American 
restaurant in Copenhagen, serving 
culinary treats that combine South 
American inspiration with Scandinavian 
recipes and products.
With three different meal spaces, the 
restaurant’s setting features black 
furniture and bronze lamps, without 
stealing any thunder from the colourful 
tiling on the walls and floor, featuring 
handcrafted tiles blending Latin 
American influences with Copenhagen’s 
cooler side. 

LLAMA
Copenhaga Latina ˙ Latin Copenhagen
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Llama Fotografia Photography

Desenhado por Jenlin Chia e sua equipa da Oldfield Knott 
Architects, a decoração sofisticada e arrojada, com peças 
de marcas de renome como a Vondom, alia traços angulares 
a uma inteligente combinação de brancos brilhantes e cores 
flúor, criando um ambiente moderno e exclusivo. 
Com uma localização privilegiada, o Matisse Beach Club 
é como um oásis nos dias quentes do verão australiano, 
brindando os seus clientes com um ambiente fresco, leve 
e fluído que convida a reuniões de amigos. Seja para 
saborear uma refeição descontraída, provar bebidas 
exóticas como cerveja de lichia ou cidra de lima, ou deixar-
-se surpreender por um cocktail sofisticado com um toque 
futurista, o beach club é garantia de boas memórias dos 
dias e noites quentes de verão. 

Designed by Jenlin Chia and her team at Oldfield Knott 
Architects, the sophisticated and bold decoration, with 
pieces from well known brands such as Vondom, combines 
angular lines with an intelligent blend of glossy whites and 
bright colours, creating a modern and exclusive setting.
With its prime location, the Matisse Beach Club is like an 
oasis on steaming Australian summer days, treating its 
customers to a fresh, light and flowing atmosphere, ideal 
for meeting up with friends. Whether to enjoy a relaxed 
meal, sip on exotic brews, such as lychee beer or lime cider, 
or be surprised by a sophisticated cocktail with a futuristic 
twist, the beach club guarantees great memories of hot 
summer days and nights.
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Tendo os proprietários deste café o objetivo de criar 
um ponto de encontro de amigos, faz sentido que 
lhe tenham chamado 6 Degrees, numa referência 
à teoria dos seis graus de separação, segundo 
a qual cada pessoa está a apenas seis graus de 
«conexões» ou menos de qualquer outra pessoa 
no mundo.
Situado num centro comercial em Jacarta, Indonésia, 
o espaço tem na parede ao fundo e no teto os dois 
elementos com mais impacto para quem observa 
de fora, pelo que a equipa criativa da OOZN Design 
decidiu focar-se nestes dois elementos, que foram 
preenchidos com uma cobertura de madeira.
Além de quebrarem o formato tradicional do espaço, 
as ripas de madeira ondulantes melhoram a acústica 

With the owners of this cafe hoping to a create a 
meeting place for friends, it makes entire sense 
they called it the 6 Degrees, referring to the 
theory of six degrees of separation, according to 
which every person in the world is connected by 
six or fewer steps. 
Located in a shopping centre in Jakarta, Indonesia, 
for anyone looking in from outside the space’s 
two elements with the most impact are its back 
wall and its ceiling, leading the creative team 
from OOZN Design to choose to focus on these 
two areas, lining them with a wooden fins.
In addition to doing away with the traditional 
format of the space, the waved wooden fins 
improve the cafe’s acoustics, so that even with 

6 DEGREES
Fomentar Relações ˙ Forging Relations
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Irene  Iskandar Fotografia Photography

do café, pelo que mesmo com música de fundo e um fluxo 
intenso de clientes, o propósito do espaço – ser um local de 
convívio e de reunião – não se perde, sendo possível conversar 
tranquilamente enquanto se desfruta de uma chávena de 
café numa das quatro áreas de estar disponíveis. 
Os acabamentos foram cuidadosamente escolhidos para 
criar um ambiente caloroso e acolhedor, utilizando materiais 
e cores naturais. A madeira quente e os tons escuros da 
pintura conferem um look intimista, reforçado pelos 
candeeiros individuais que pairam sobre cada mesa, 
iluminando delicadamente cada diálogo encetado sobre 
uma chávena de café quente. 

background music and the busy flow of customers, the 
cafe’s purpose – to be a place to meet and gather – remains 
intact, and you can chat quietly while enjoying a cup of 
coffee in one of the four different areas.
The finishes were carefully chosen to create a warm and 
cosy environment, using natural materials and colours. The 
warm wood and dark hues of the paint used produce a cosy 
feel, reinforced by the single lamps hanging above every 
table, delicately lighting every dialogue enjoyed over a hot 
cup of coffee.
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Localizado na Lionesa, em Matosinhos, o Mercado Lionesa 
traz de volta o charme dos mercados tradicionais. Neste 
novo meeting point da zona norte, inspirado nos conceitos de 
street food e street market, os visitantes encontram soluções 
alimentares diferenciadoras, marcas de moda, livros, vestuário 
e complementos, e podem descobrir várias feiras dedicadas 
a diferentes produtos, como antiguidades, artesanato e 
produtos hortícolas. Garantindo um constante efeito surpresa, 
os mercadores podem assumir diferentes tipos de presença: 
permanente, Store in Store ou Pop Up Store. 
Integrado numa Rota de Turismo Industrial, ideal para 
programas de índole familiar ou empresarial, o Mercado 
conta com exposições permanentes e alia-se às oficinas 
de produção visitáveis, desvendando ao público as artes 
presentes na Lionesa, nomeadamente a da famosa 
Chocolataria Equador. 
O mercado pode ser visitado de segunda a sexta das 10h às 
19h e ao sábado das 10h às 20h, sendo possível organizar 
jantares e eventos sob marcação.

Located in Lionesa, in Matosinhos, the Mercado Lionesa brings 
back the charm of traditional markets. In this new meeting 
point for Portugal’s northern region, inspired by the concept of 
street food and street markets, visitors will find unique food 
solutions, fashion brands, books, clothing and accessories, 
and discover a series of fairs dedicated to different products, 
such as antiques, arts and crafts and fresh produce. Promising 
to surprise at every turn, stallholders can appear in various 
guises: permanent, ‘Store in Store’ or ‘Pop-up Store’  
Featuring on an Industrial Tourism Route, ideal for family or 
business trips, the market features permanent exhibitions and 
is joined by production workshops you can visit, revealing to 
the public the arts present in Lionesa and in particular that of 
the famous Chocolataria Equador.
The market can be visited from Monday to Friday (10 am to 7 
pm) and on Saturday (10 am to 8 pm), while meals and events 
can be booked.  

MERCADO LIONESA
Inspiração Tradicional ˙ Traditional Inspiration
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Este saboroso petisco faz mesmo bem à barriga… de duas 
maneiras: além de saber bem, um estudo revelou que 
ajuda a perder a gordura abdominal.
O chocolate tem mais benefícios ainda do que se julgava. 
Já sabíamos que tem propriedades que atuam nos centros 
de prazer do cérebro, favorecendo a sensação de bem-
-estar e combatendo a depressão, e agora descobriu-se 
que atua no combate à gordura corporal, nomeadamente 
a que se concentra no abdómen.
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CHOCOLATE
É Bom para a Barriga
Is Good for the Belly

This tasty treat is actually good for your belly...in two 
ways: besides tasting great, a study has revealed that it 
helps you lose abdominal fat.
Chocolate has even more benefits than thought. We 
already knew that it has properties that act on the brain’s 
pleasure centres, promoting a sense of well-being and 
fighting depression, and now it has been discovered that 
it helps fight body fat, in particular the fat concentrated in 
the abdomen.

Quanto mais escuro melhor. O melhor chocolate, em termos 
de benefícios para a saúde, é o chamado chocolate negro, 
com teores de mais de 60% de cacau.
O estudo que refere benefícios no combate à gordura 
corporal, principalmente a gordura abdominal, menciona 
nos seus resultados que «depois do consumo de chocolate 
negro (CN) observou-se um aumento significativo 
nos níveis de colesterol HDL (o bom colesterol), uma 
diminuição significativa da relação entre colesterol total e 
colesterol HDL, da proporção de colesterol LDL/HDL e do 
antagonista do recetor de interleuquina-1. Adicionalmente, 
foi observada uma redução na circunferência abdominal. 
Também se descobriu uma correlação positiva entre as 
alterações nos índices aterogénicos e redução 
do abdómen».
Em conclusão, o estudo menciona: «As nossas descobertas 
sugerem que o consumo regular de CN pode ser útil para 
manter um bom perfil aterogénico (ou seja, das gorduras), 
devido a efeitos favoráveis no colesterol HDL, proporções 
de lipoproteínas e marcadores da inflamação».

The darker the better. In terms of health benefits the 
best chocolate is dark chocolate, with cocoa levels of 
greater than 60%.
The study that speaks of benefits in fighting body fat, 
especially abdominal fat, mentions in its results that «after 
eating dark chocolate (DC) a significant increase in HDL 
cholesterol (good cholesterol) levels, a significant decrease 
in the relationship between total cholesterol and HDL 
cholesterol, in the LDL/HDL ratio and in the interleukin-1 
receptor antagonist. Additionally, a reduction in waist 
circumference was observed. A positive correlation between 
changes in the atherogenic index and reduction in the 
abdomen was also discovered».
In conclusion, the study states: «Our findings suggest that 
the regular consumption of DC can be useful in keeping 
up a good atherogenic profile (i.e., fat profile), due to the 
favourable effects on HDL cholesterol, ratios of lipoproteins 
and inflammation markers».
The study (conducted by the Department of Neuroscience, 
Division of Human Nutrition, University of Tor Vergata, 
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O estudo (efetuado pelo Departamento de Neurociências, 
Divisão de Nutrição Humana da Universidade de Tor 
Vergata, em Roma) foi feito com base em mulheres com 
síndroma NWO (Normal Weight Obese – obeso de peso 
normal), que é definida como excessiva gordura corporal 
associada a um índice de massa corporal (IMC) normal. Esta 
síndrome é caracterizada por um risco mais elevado para 
doenças e morte cardiovascular.
Os estudos recentes, avança o documento assinado por 
oito especialistas italianos, demonstraram que o chocolate 
negro «tem efeitos benéficos na prevenção de doenças 
cardiovasculares, devido às suas propriedades anti-
inflamatórias e antioxidantes».
Os efeitos da investigação italiana foram observados a partir 
do consumo de 100 gramas de chocolate negro, ingeridos 
durante uma semana por mulheres com síndroma NWO.
Outro estudo, desta vez assinado por especialistas 
espanhóis, refere a associação entre o consumo de 
chocolate e a obesidade em adolescentes europeus. Os 
resultados desta análise referem que o consumo mais 
elevado de chocolate, independentemente de ser chocolate 
negro ou de leite, foi associado com níveis mais baixos de 
gordura total e central (abdominal), com base nos índices 

in Rome) was made on women with NWO syndrome 
(Normal Weight Obese), which is defined as excessive body 
fat associated with a normal body mass index (BMI). This 
syndrome is characterised by a higher risk for cardiovascular 
disease and death.
The recent studies, the document signed by eight Italian 
experts suggests, showed that dark chocolate «has 
beneficial effects in preventing cardiovascular diseases due 
to its anti-inflammatory and antioxidant properties».
The effects of the Italian investigation were observed 
through the consumption of 100 grams of dark chocolate, 
eaten during one week by women with NWO syndrome.
Another study, this time by Spanish specialists, focuses on 
the association between chocolate consumption and obesity 
in European adolescents. The results of this analysis indicate 
that the greater consumption of chocolate, independent 
of whether dark or milk chocolate, was associated with 
lower levels of total and central (abdominal) fat, based on 
body mass index (BMI), skinfolds and waist circumference. 
The conclusion of the experts is that these results 
«demonstrated that a higher chocolate consumption was 

associated with lower total and central fat in European 
adolescents (about 1500 young people between 12 and 17 
years were analysed)».
Further proving thus the already recognised benefits of 
chocolate for health and which have already referred to their 
healthy fat content (containing abundant oleic acid, the 
same found in olive oil with antioxidant and heart protecting 
powers); protection against heart failure and strokes (dark 
chocolate lowers blood pressure and arterial plaques); 
reducing the risk of colon cancer (due to the polyphenols); 
improves glucose metabolism (may help prevent diabetes 
and obesity); improves mood (dark chocolate contains 
serotonin and increases the production of endorphins, acting 
as a natural antidepressant); improves brain function and 
relieves symptoms of premenstrual syndrome (PMS).

de massa corporal (IMC), pregas adiposas e perímetro 
abdominal. A conclusão dos especialistas é a de que estes 
resultados «demonstraram que um consumo mais elevado 
de chocolate estava associado com menor gordura total e 
central nos adolescentes europeus (foram analisados cerca 
de 1500 jovens entre os 12 e os 17 anos)».
Ficam, assim, ainda mais comprovados os já reconhecidos 
benefícios do chocolate para a saúde e que já referiam 
o seu conteúdo de gorduras saudáveis (contendo em 
abundância ácido oleico, o mesmo encontrado no azeite, 
com poder antioxidante e protetor cardíaco); proteção 
contra a falência cardíaca e o acidente vascular cerebral 
(o chocolate negro diminui a pressão arterial e as placas 
arteriais); a redução do risco de cancro do cólon (devido aos 
polifenóis); melhora o metabolismo da glicose (pode ajudar 
a prevenir a diabetes e obesidade); melhora a disposição (o 
chocolate negro contém serotonina e aumenta a produção 
de endorfinas, atuando como um antidepressivo natural); 
melhora a função cerebral e alivia os sintomas da síndrome 
pré-menstrual (PMS).

CALL CENTER INTERNACIONAL: +351  21 458 85 00
WWW.CLINICADOTEMPO.COM
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Com cada vez mais viajantes em busca de 
experiências únicas e hotéis que respondam 
às suas necessidades individuais, o San Giorgio 
Hotel foi concebido a pensar naqueles que 
apreciam os pequenos prazeres de uma viagem, 
como acordar com vista para o mar e sentir a 
euforia de uma multidão dançando sob uma noite 
estrelada de verão.
Verdadeiro, autêntico e simples, este hotel 
despreocupado nasce de uma parceria entre a 
Design Hotels e a dupla Thomas Heyne e Mario 
Hertel que, depois de quase uma década a dirigir 
o famoso Paradise Club, em Mykonos, decidiram 
criar um refúgio a alguns metros do bar.

With more and more travellers looking for unique 
experiences and hotels that meet their individual 
requirements, the San Giorgio Hotel has been 
designed for people who appreciate the smaller 
pleasures of a trip, such as waking up to a view 
of the sea, or feeling the euphoria of a crowd 
dancing beneath a star-flecked summer sky. 
Genuine, authentic and simple, this carefree 
hotel results from a partnership between Design 
Hotels and the duo Thomas Heyne and Mario 
Hertel, who, after almost a decade at the helm 
of the famous Paradise Club, in Mykonos, decided 
to create a refuge a few metres from the bar.

SAN GIORGIO HOTEL
Luxo Boémio ˙ Bohemian Luxury
˙Estela Ataíde Texto Text ˙San Giorgio Hotel Mykonos/Design Hotels Fotografia Photography
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Situado numa das mais icónicas áreas da ilha 
grega, entre as praias Paradise e Paranga, o 
San Giorgio Hotel funde-se com a paisagem de 
Mykonos, que já faz parte do imaginário coletivo 
pela sua vida noturna, pitorescas casas brancas, 
águas azuis e ruelas estreitas. 
Para projetar o ambiente boémio que se sente em 
todos os espaços, foram chamados o designer 
Michael Schickinger, ex-diretor criativo da Design 

Hotels, e a designer de interiores Annabell 
Kutucu. O resultado: interiores que prolongam 
a tranquilidade conferida pelos exteriores 
alvos e onde o branco predominante apenas é 
interrompido pelos tons neutros do mobiliário e 
dos tecidos. Em cada divisão, detalhes artesanais 
conferem personalidade e harmonia. 
No Cantina Restaurant and Bar, as mesas e 
bancos corridos convidam ao convívio e à partilha 
de refeições e de histórias vividas nesta sedutora 
ilha grega. 

Located in one of the Greek island’s most iconic 
areas, between Paradise beach and Paranga 
beach, the San Giorgio Hotel blends into the 
Mykonos landscape, already part of the collective 
imagination for its nightlife, picturesque white 
houses, azure waters and narrow lanes.
Designer Michael Schickinger, former creative 
director of Design Hotels, and interior designer 
Annabell Kutucu, were asked to design this 

bohemian setting, felt throughout. The 
result: interiors that prolong the peacefulness 
created by the white exteriors and where this 
predominant colour is only interrupted by the 
neutral shades of the furniture and the fabrics. 
Handcrafted detailing adds personality and 
harmony to every room.
In the Cantina Restaurant and Bar, the long tables 
and benches ensure a convivial atmosphere, in 
which to share meals and stories experienced on 
this alluring Greek island.
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AMAN SVETI STEFAN
Refúgio no Adriático ˙ Adriatic Refuge
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Amanresorts Fotografia Photography

Aproveitando a beleza natural de Montenegro, 
o Aman Sveti Stefan desvia-se dos moldes 
tradicionais da hotelaria, dividindo-se por dois ex 
libris montenegrinos: a pequena ilha Sveti Stefan 
e a Villa Milocer, dois locais históricos ligados por 
um estreito istmo entre os quais estão divididas 
as opções de alojamento.
Às oito suítes da Villa Milocer somam-se 50 
quartos, cottages e suítes na pequena ilha, cada 
um decorado com discrição elegante e equipado 
com todos os confortos modernos, embora 
com especial cuidado para manter o cunho 
característico da ilha fortificada, datada do 
século XV, e da Villa Milocer, construída em 
1934 e em tempos residência de verão da 
Rainha Marija Karadordevic. 

Harnessing the natural beauty of Montenegro, 
the Aman Sveti Stefan veers away from 
traditional hotel design, dividing its space 
between two of Montenegro’s highlights: the 
small island of Sveti Stefan and Villa Milocer, 
two historic sites connected by a narrow 
isthmus, and between which the choices of 
accommodation are shared.
Villa Milocer’s eight suites are joined by 50 rooms, 
cottages and suites on the small island, each 
featuring elegantly discreet décor and equipped 
with every modern comfort, while taking great 
care to maintain the characteristic style of the 
fortified island, dating from the 15th century, 
and of Villa Milocer, built in 1934 and once the 
summer residence of Queen Marija Karadordevic.

Envolto por um ambiente histórico, o Aman 
Sveti Stefan tira partido do ambiente único que 
o rodeia, rentabilizando as paisagens únicas de 
ambos os locais e adicionando-lhes valências que 
prometem tornar inesquecível a passagem por 
este refúgio no Adriático. 
Para relaxar, além do Aman Spa, onde diversos 
tratamentos estão disponíveis, os hóspedes 
podem recorrer a uma das seis Spa Cottages 
espalhadas pela ilha ou optar por usufruir da 
piscina com vista para o deslumbrante Adriático. 
Como também de novos sabores é feita a 
descoberta de cada destino, o hotel coloca à 
disposição dos seus convidados diversas opções 
de bares e restaurantes, na ilha e no lado oposto 
do istmo, para que entre aromas e degustações 
se criem memórias de Montenegro. 

Surrounded by a historic setting, the Aman 
Sveti Stefan takes full advantage of the unique 
environment in which it stands, making the most 
of the incredible scenery enjoyed by both places, 
and enhancing them with additional aspects 
to ensure any stay at this Adriatic refuge is 
unforgettable.
To relax, in addition to the Aman Spa, offering a 
range of treatments, guests can make use of one 
of six Spa Cottages dotted across the island or 
settle for a dip in the swimming pool, with views 
over the stunning Adriatic. 
As discovering each new destination also 
involves experiencing new flavours, the hotel 
also provides its guests with a selection of bar 
and restaurant options, on the island and on the 
opposite side of the isthmus, to create memories 
of Montenegro among tastes and aromas.    
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Aninhadas na margem do rio Douro, em Santa Cruz 
do Douro, Baião, as Casas de Posadouro reinventam 
o conceito de hotelaria. Composto por um grupo de 
quatro casas, ideais para famílias ou grupos de amigos, 
o empreendimento é um refúgio de paz e tranquilidade 
entre o rio e a montanha, envolvido pela deslumbrante 
paisagem do Douro, Património da UNESCO, e a uma 
curta viagem de cidades como Porto e Guimarães.
Conjugando design contemporâneo com o charme das 
construções tradicionais, as Casas de Posadouro recebem 
os seus hóspedes em ambientes calorosos e acolhedores.

Nestled on the bank of the River Douro, in Santa Cruz 
do Douro, Baião, the Casas de Posadouro reinvent the 
hotel concept. Made up of a group of four houses, ideal 
for families or groups of friends, the development is a 
refuge of peace and tranquillity between the river and 
the mountain, surrounded by the stunning scenery of the 
Douro, UNESCO World Heritage Site, and a short trip from 
cities such as Oporto and Guimarães.
Combining contemporary design with the charm of 
traditional buildings, the Casas de Posadouro welcome 
guests with warm and cosy environments.  

CASAS DE POUSADOURO
Nos Socalcos do Douro ˙ On the Douro’s Terraces
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Pedro Sampaio Ribeiro  Fotografia Photography
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INIALA BEACH HOUSE
Templo de Design ˙ Design Temple
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Matt Thorpe/Kurt Heck Fotografia Photography

Combinando trabalhos de alguns dos melhores criativos 
do mundo, da arte ao design, passando pela gastronomia, 
a Iniala Beach House é um festim para os sentidos. 
Inaugurado em dezembro de 2013, em Phuket, Tailândia, 
este empreendimento privado situado em Natai Beach 
goza de vistas incríveis para a praia e para o Mar Andaman. 
Podendo ser parcial ou totalmente arrendada, a Iniala 
Beach House compreende dez suítes, a exclusiva Iniala 
Penthouse e três villas, cada uma equipada com três 
suítes e seu próprio spa.

Combining the work of some of the world’s best creative 
minds, from art to design, and also food, the Iniala Beach 
House is a feast for the senses. Opened in December 
2013, in Phuket, Thailand, this private development 
located at Natai Beach enjoys incredible views of the 
beach and of the Andaman Sea.
Available to rent out fully or partially, the Iniala Beach 
House features ten suites, the exclusive Iniala Penthouse 
and three villas, each containing three suites and its 
own spa.

136  ˙  R E F Ú GI O ˙  h o u s eT REND S h o u s eT REND S  ˙  R E F Ú GI O ˙  137  



Uma homenagem à arte e ao design, Iniala 
funde arquitetura tradicional tailandesa com 
formas contemporâneas e orgânicas da autoria 
de designers como o irlandês Joseph Walsh, os 
britânicos Mark Brazier-Jones e Graham Lamb e o 
gabinete espanhol A-Cero. Nascido de uma casa 
de praia tradicional construída no século passado, 
este refúgio foi repensado por Graham Lamb, 
que criou as villas contemporâneas em redor da 
estrutura original. 
Pensando nos mais novos, a Isla de Iniala foi 
desenhada pelo americano Chris Jones para 
entreter os mais pequenos, presenteando-os com 
quartos com temas de contos de fadas e diversos 
espaços de diversão. Para os adultos, a diversão 
pode dividir-se entre o ginásio e o ringue de boxe. 
No restaurante Aziamendi, Eneko Atxa, o mais 
jovem chef agraciado com três estrelas Michelin 
em Espanha, apresenta propostas culinárias 
que inebriam os sentidos graças à sublime 
combinação entre técnicas tradicionais 
europeias e os melhores ingredientes locais. 

A tribute to art and to design, the Iniala blends 
traditional Thai architecture with contemporary 
and organic shapes created by designers that 
include Ireland’s Joseph Walsh, Brits Mark Brazier-
-Jones and Graham Lamb and Spanish studio 
A-Cero. Developed from a traditional beach 
house, built last century, this refuge has been 
rethought by Graham Lamb, who created the 
contemporary villas around the original structure.
With children in mind, the Isla de Iniala has been 
designed by American Chris Jones to entertain 
kids, revealing fairytale-themed rooms and an 
array of areas in which to have fun. For adults, 
fun can be split between the gym and the 
boxing ring.
In the Aziamendi restaurant, Eneko Atxa, the 
youngest chef to be awarded three Michelin 
stars in Spain, presents culinary suggestions 
that intoxicate the senses thanks to the sublime 
combination of traditional European techniques 
and the finest local ingredients.
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Os sneakers e os loafers são dois 
clássicos da moda, a nível de calçado. 
Foi a pensar nisso que a SWIMS, 
marca norueguesa lançada em 2005, 
os concebeu na sua nova coleção 
primavera-verão 2014. 
Conjugando versatilidade e 
intemporalidade, cada modelo foi 
pensado para ser usado em diversas 
ocasiões – quer seja na praia, na cidade 
ou cruzeiro –, e são perfeitos para quem 
goste de combinar conforto e estilo.

SWIMS
Elegância Funcional
Functional Elegance

Sneakers and loafers are two fashion 
classics when it comes to footwear. 
Norwegian brand SWIMS, launched in 
2005, has designed some for its new 
spring-summer 2014 collection with 
exactly that in mind.
Combining versatility and timelessness, 
each model has been designed to be 
worn on a number of occasions – be it 
on the beach, in the city or on a cruise –, 
while being perfect for anyone who likes 
to combine comfort and style.
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Inspirado nos hinos Stabat Mater, dois 
ícones da música sacra que discorrem 
sobre a presença de Maria nos momentos 
do nascimento e morte de Jesus Cristo, 
o designer Nuno Baltazar criou as 
coleções que marcaram os 15 anos de 
apresentações suas na Moda Lisboa.
De modo a refletir os momentos de 
contraste da mãe de Cristo em situações 
tão díspares, foram criadas peças sóbrias, 
casuais e purificadas, em tons naturais, 
como o preto, marfim, taupe e lama, que 
coexistem em contraste com peças de 
silhuetas exuberantes em tonalidades 
vibrantes, como cobalto, petróleo, mar 
e wine, com formas que exaltam a 
feminilidade.

Inspired by the Stabat Mater hymns, two 
icons of sacred music, which dwell on 
Mary’s presence at the moments of Jesus 
Christ’s birth and death, designer Nuno 
Baltazar has created the collections 
that marked 15 years of his shows 
at Moda Lisboa.
To reflect the contrasting moments 
of Christ’s mother in such dissimilar 
situations, simple, casual and purified 
pieces have been created, in natural 
colours like black, ivory, taupe and mud, 
which contrastingly coexist with pieces 
with exuberant silhouettes in bright 
shades such as cobalt, petrol, sea and 
wine, with cuts that celebrate femininity.

NUNO 
BALTAZAR 
Contraste de 
Sentimentos
Contrasting 
Feelings

Dar as boas-vindas à felicidade para abraçar a época mais 
quente do ano da melhor maneira é a filosofia transversal 
à campanha primavera-verão 2014 da prestigiada 
marca portuguesa.
Sem descurar a identidade e as características da marca, 
a linha Lion conjuga inspiração náutica e britânica, não 
esquecendo as clássicas cores chave: o branco, o vermelho 
e o marinho.
A linha City chama a si o glamour e elegância através do uso 
de materiais nobres como o linho, a seda, a renda e as malhas 
devorê, em peças de estilo náutico retro. As tonalidades 
variam entre o bege, o dourado, o cru e o azul lavado.

LION OF PORCHES
Viagem Colorida e Inspiradora
Colourful and Inspiring Journey

Say hello to happiness and embrace the hottest time 
of the year in style – this is the philosophy running right 
through the spring-summer 2014 campaign of 
the prestigious Portuguese brand.
Remaining true to the brand’s identity and characteristics, 
the Lion range combines nautical and British inspiration, 
without forgetting the classic key colours: white, red 
and navy.
The City range emanates glamour and elegance through 
the use of fine materials such as linen, silk, lace and devoré 
knits, in retro, nautical style pieces. The colours range from 
beige, golden, or ecru to washed blue.
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Biquínis elegantes, vibrantes, em cores 
vitamínicas e apetecíveis- todos os tons de verde, 
amarelo, azul, rosa e amarelo – e padrões repletos 
de alegria e energia carioca. É assim a linha de 
praia 2014 da Undercolors of Benetton, que deu 
o pontapé de saída e marcou pontos ao inspirar-
-se numa das festas com mais impacto em todo 
o mundo: o Campeonato do Mundo de Futebol 
2014, cujo anfitrião foi o Brasil, o país do samba.

Elegant, vibrant bikinis in attractive vitamin 
colours – every shade of green, yellow, blue, 
pink and yellow – and patterns full of joy and 
Brazilian buzz. Such is the 2014 beach collection 
from Undercolors of Benetton, kicking off and 
scoring goals by finding its inspiration in one 
of the world’s greatest celebrations: the 2014 
World Cup, which was hosted by Brazil, the land 
of samba.

UNDERCOLORS 
OF BENETTON
Energia Carioca
Brazilian Buzz

A marca californiana Vans aliou-se à banda mais 
famosa de todos os tempos e criou uma edição 
única dos seus irreverentes ténis. A coleção 
inspirada nos The Beatles estampa imagens de 
álbuns e vídeos de alguns dos mais emblemáticos 
temas, como «Yellow Sumarine» e «All You Need 
is Love», apresentando uma união fantástica de 
boa música e design único. De entre os vários 
modelos destacam-se os Classic Slip-On, que 
através de um padrão subaquático revelam uma 
versão divertida do «Sea of Monsters», os Sk8-Hi 
Reissue, com retratos de cada um dos Fabulous 
Four, ou os Era e os Authentic, com o padrão All 
You Need is Love. 

VANS X THE BEATLES
Irreverência Histórica
Historic Irreverence

Californian brand Vans has joined forces with 
the most famous band of all time and created a 
unique edition of their irreverent trainers. The 
collection inspired by The Beatles features prints 
of album pictures and videos from some of the 
most iconic songs, such as «Yellow Submarine» 
and «All You Need is Love», presenting a 
fantastic union of great music and unique design. 
Highlights among the various models include: 
the Classic Slip-On, which reveal a fun version of 
the «Sea of   Monsters» through their underwater 
pattern; the Sk8-Hi Reissue, featuring portraits 
of each member of the Fab Four ; and Era or 
Authentic with the All You Need is Love pattern.
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Para esta estação a Pepe Jeans London regressa às suas 
origens ao ter como pano de fundo a cultura de fusão e 
choque da afamada rua de Portobello, em Londres, em 
contraposição com a tendência de desportos de luxo, de 
linhas estéticas e puras. O resultado desta mistura de 
fontes de inspiração são peças multicoloridas e padrões 
minuciosos, ricos em detalhes.
A variedade é ampla: há coleções de espírito mais 
descontraído e easy-wear como a Essentials e a Portobello, 
de silhuetas mais contemporâneas como a Spring Team, 
Summer Heat ou a Andy Warhol, ou de inspiração roqueira, 
como a 73.

This season Pepe Jeans London returns to its roots by 
choosing the culture of fusion and shock of London’s 
famous Portobello Street as a backdrop, contrasting with 
the trend of luxury sports, with its aesthetic and clean 
lines. This blend of inspirational sources results in multi-
coloured pieces and meticulous patterns, rich in detail.
The variety is great: there are collections with a more 
relaxed and ‘easy-wear’ feel, such as Essentials and 
Portobello; of more contemporary silhouettes, such as 
Spring Team, Summer Heat or Andy Warhol; or rock 
inspired, such as 73.

PEPE JEANS
Espírito de Fusão
Spirit of Fusion

A ousadia do design, o conforto e a elevada 
qualidade dos materiais usados na confeção do 
calçado são apenas algumas das características 
que podem ser usadas para descrever os sapatos 
Xperimental Shoes. Estas são, de resto e mais 
uma vez, a aposta da marca portuguesa de 
fabrico artesanal para a coleção primavera-verão 
2014, baseada na deusa japonesa Inari, que 
representa fertilidade, prosperidade e, 
sobretudo, crescimento. 
Esta nova linha demarca um nível elevado de 
maturidade que reúne em si toda a arte da 
experiência, saber e força até agora alcançados 
pela mão das designers Célia e Ana Margarida.

XPERIMENTAL SHOES 
Maturidade Ousada
Daring Maturity

Bold design, comfort and the high quality of the 
materials used in making the footwear are just 
some of the characteristics that can be used 
to describe Xperimental Shoes. What’s more, 
and once again, these are the focal points of 
the Portuguese brand for its handmade spring-
summer 2014 collection, based on the Japanese 
goddess Inari, who represents fertility, prosperity 
and above all else, growth.
This new range marks a high level of maturity 
that brings together all the art of experience, 
knowledge and strength achieved thus far by 
designers Célia and Ana Margarida.
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De feição depurada, clássica e elegante, com traços 
minimalistas e simples, mas com pormenores e brilhos 
em destaque, com padrões clássicos de xadrez, florido ou 
riscas. As tonalidades sóbrias e convictas viajam desde o 
pastel, ao azul marinho, ao vermelho, ao cinzento e rosa 
pálido. Este é o estilo único e preciso dos tailleurs e das 
criações de Francesca Cremonesi. A designer encontra 
e destaca, num terno de qualidade de topo e de tecidos 
e detalhes rigorosamente masculinos, a feminilidade 
atraente de uma mulher. Mais do que escolher um fato, 
é uma opção de vida e de atitude pessoal. 

Clean, classic and elegant in style, with minimalist and 
simple lines, but with details and sparkle highlighted, and 
classic chequered, floral or striped patterns. Casual and 
convincing colours range from pastel and navy blue, to 
red, grey and pale pink. This is the unique and precise style 
of Francesca Cremonesi’s tailleurs and creations. The 
designer finds and highlights the attractive femininity of a 
woman in a top quality suit with strictly masculine fabrics 
and details. More than choosing a suit, this is a choice of 
life and personal attitude.

IMISSW 
Minimalismo Elegante
Elegant Minimalism

LUÍS ONOFRE 
Fábrica de Sabore
Flavour Factory

A coleção Different Flavours do criador 
Luís Onofre promete fazer um verdadeiro 
apelo aos sentidos através dos materiais, 
tecidos e tons verdadeiramente 
apetitosos que se conjugam na perfeição 
com as características marcantes do 
designer, como o luxo e a elegância, 
e resultam numa verdadeira fábrica 
de sabores! 
Tonalidades pastel, chocolate, coral, 
menta, flúor, violeta ou azul são algumas 
das cores que se associam a materiais 
como verniz, peles, cetim e laminados 
de efeito metálico. Quanto aos saltos 
do calçado, variam entre stilleto, plexi, 
e formatos médios mais quadrangulares.

The Different Flavours collection by 
designer Luís Onofre promises to truly 
appeal to the senses through its truly 
appetising materials, fabrics and colours 
that perfectly match the designer’s 
distinctive characteristics, such as 
luxury and elegance, resulting in a 
true flavour factory!
Pastel shades, chocolate, fluoride, violet, 
mint, coral and blue are some of the 
colours that abound, joining forces with 
materials such as varnish, leather, satin 
and metallic effect laminates. The heels 
of the footwear presented vary between 
stilettos, lexi, and more quadrangular 
regular shapes.
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Especialista em Nutrição e Longevidade / Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity / Founder of the Clínica do Tempo

A obesidade é um problema cada vez mais grave e cada vez 
mais disseminado em todo o mundo, sendo considerada já 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 
verdadeira pandemia. 

Alertar para os malefícios do excesso de peso e da obesidade 
torna-se cada vez mais importante. Por um estudo que já não é 
recente, de 2009, está provado que ser gordo tira-nos anos de 
vida. O panorama geral não tem melhorado, antes pelo contrário, 
e já não chega dizer «pela sua saúde, perca peso» – já é preciso 
dizer «pela sua vida, perca peso». 

Esta investigação foi feita pela prestigiada universidade de Oxford. 
Segundo os investigadores, quando se pesa um terço a mais do 
que seria ótimo para dada altura, isso encurta o tempo de vida 
em três anos. Pesar um terço a mais significa, para a maior parte 

das pessoas, ter entre 20 e 30 quilos em excesso. Nos casos de 
obesidade (por exemplo, ter mais de 115 quilos para uma altura de 
1,70 m), os sujeitos da pesquisa tiveram menos 10 anos de vida.

Não é este o único estudo que avança números alarmantes 
associados à obesidade. Uma outra pesquisa, que envolveu mais 
de 350 mil pessoas ao longo de dez anos, revelou que o aumento 
de 5 centímetros no tamanho da cintura determina um risco 17% 
maior de morte para os homens e 13% para as mulheres. Os valores 
dados para as medidas perigosas de cintura referem um perímetro 
de 120 cm para os homens e de 100 para as mulheres.

Resumindo: quem tem uma barriga muito grande tem um risco 
quase duas vezes maior de morrer entre três e 10 anos antes de 
tempo. Ficamos, portanto, conscientes de que a obesidade é mais 
do que um risco para a saúde: é um perigo para a vida.

Obesity is an increasingly serious problem and increasingly 
widespread throughout the world. It is now considered by the 
World Health Organisation (WHO) to be a true pandemic.

Warning people of the dangers of being overweight and obese is 
therefore increasingly important. In a study made already some 
time ago, in 2009, it has been shown that being fat takes years 
off our lives. The overall picture has not improved, on the contrary, 
now it is not enough to say «lose weight for your health» – now 
you need to say «lose weight for your life».

This research was conducted by the prestigious Oxford University. 
According to researchers, when you weigh a third more than would 
be optimal for a given time, this shortens your life span by three 
years. Weighing a third more, for most people, means having an 

excess of between 20 and 30 kilograms. In cases of obesity (for 
example, weighing more than 115 kilograms with a height of 1.70 
metres), the subjects had a lifespan of 10 years less.

This is not the only study that proposes alarming figures associated 
with obesity. Another study, which involved more than 350,000 
people over ten years, found that an increase of five centimetres in 
waist size determines a 17% higher risk of death for men and 13% 
for women. The figures   given for dangerous waist measurements 
refer to a waistline of 120 cm for men and 100 for women.

In short: anyone who has a very big belly is almost twice as much 
at risk of dying between three and 10 years before they should. 
We can therefore see that obesity is more than a health risk: it is 
a danger to life.

A Gordura Corporal Mata

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

OPINIÃO
O P IN I O N

Body Fat Kills

Humberto Barbosa

Leveza, transparência e frescura são o principal 
enfoque da Lacoste para esta estação, porque 
para a marca francesa o verão quer-se livre de 
preocupações!
Peças claras, direitas, de tecidos soltos e 
justaposições sedutoras que deixam transparecer 
a pele. As cores habituais da marca são clareadas 
pela luz do sol de verão, resultando em tons terra, 
bege, com variações de rosa e meios-tons de azul 
e verde. Os materiais essenciais viajam do petit 
piqué em incrustações trompe-l’oeil, crepes de 
jersey, algodões, malhas e camurça.

LACOSTE 
Leve Sedução
Light Seduction

Lightness, transparency and freshness are 
Lacoste’s main focus for this season, because, 
for the French brand, the summer is all about 
being carefree!
Light, straight pieces, loose fabrics and seductive 
juxtapositions, allowing the skin to show through. 
The brand’s usual colours are lightened by the 
summer sunshine, resulting in earthy hues, beige, 
with variations of pink and halftones of blue and 
green. The essential materials include petit piqué 
as a trompe-l’oeil inlay, jersey crepes, cottons, 
knits and suede.
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Moon Phase é o relógio de pulso com o cálculo mais 
preciso das fases da lua. Feito apenas com dois metais 
visíveis – bronze para os elementos de marcação, e titânio 
para a caixa, coroa e fivela –, apresenta um elevado 
contraste no disco num só material, o latão. O mostrador, 
não alfanumérico, revela as posições relativas da Lua, 
do Sol e da Terra. Cada Moon Phase criado pela Ochs 
and Junior é um objeto único devido ao seletivo, preciso 
e singular processo de fabrico à mão, que garante a 
qualidade daquele que é tido como um relógio moderno
de simplicidade rigorosa. 

OCHS AND JUNIOR
Astros em Destaque
Astronomical Accuracy

Moon Phase offers the most precise moon phase 
calculations available in a wristwatch. Just two metals 
are visible on the watch – brass, for all dial components 
including hands, and titanium for the case, crown and 
buckle –, while its high-contrast dial is executed entirely in 
one material, brass. The non-alphanumeric dial shows the 
relative positions of the earth, sun and moon. Each Moon 
Phase made by Ochs and Junior is a one-off due to the 
selective, precise and unique hand manufacturing process, 
which ensures the quality of what is considered a modern 
watch of painstaking simplicity.  

© BEA WEINMANN
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Assumindo-se com orgulho como a única empresa produtora de joias em 
Portugal conduzida por uma criadora nacional, Ana Rebêlo, a joalharia Minúcias 
pretende tornar cada joia num objeto único, apelando à feminilidade, 
ao romantismo e à elegância, e extraindo o brilho interior de cada mulher.
A contemporaneidade do design e o processo de produção artesanal criativo único 
de cada peça torna-a adaptável à personalidade e identidade de quem a usa. 
A oferta é variada: anéis, brincos, colares, pulseiras ou alfinetes com o ADN comum 
da ousadia, sensibilidade e exclusividade.

Proud of its position as the only jewellery producer in Portugal run by a Portuguese designer, 
Ana Rebêlo, Minúcias jewellers aims to turn each piece of jewellery into a unique object, appealing 
to femininity, romanticism and elegance, and eliciting the inner glow out of every woman. 
The contemporary design and unique process of creative handcraft production of each piece make 
it adaptable to the personality and identity of the person wearing it. 
The range is varied: rings, earrings, necklaces, bracelets or pins, all sharing the DNA common to boldness, 
sensitivity and exclusivity. 

DIOR
Explosão de Cores
Colour Explosion  

MINÚCIAS 
Brinde à Feminilidade
Toast to Femininity

Com a filosofia de combinar, colecionar e 
celebrar a vida, a Endless Jewelry é uma marca 
de joias feitas à mão e de design personalizado, 
que busca como fonte de inspiração cores e 
formas da natureza. Às pulseiras coloridas são 
adicionadas pequenas joias disponíveis em prata, 
ouro, ou banhadas a ouro rosa. Personalizadas 
para cada momento, são pensadas para serem 
usadas em qualquer ocasião, com qualquer look 
e, essencialmente, para serem partilhadas com 
família e amigos. 
Da infinidade de combinações possíveis resulta 
a singularidade das joias, que dependem da 
escolha de cada um.

With the philosophy of combining, collecting 
and celebrating life, Endless Jewelry is a brand 
of handmade jewellery featuring custom design, 
which finds its inspiration in colours and shapes 
from nature. Small charms are added to colourful 
bracelets available in silver, gold or rose gold 
plated. Customised for every moment, they are 
designed to be used on any occasion, with any 
look and, essentially, to be shared with family 
and friends. 
Depending on each person’s choices, the 
singularity of these bracelets results from 
the endless array of possible combinations. 

ENDLESS JEWELRY 
Momentos Partilhados
Shared Moments  

Os novos óculos de sol My Dior trazem prenúncio 
de um verão colorido e alegre ao combinar uma 
zona frontal clássica e discreta, de tons mais 
escuros e fortes, com hastes coloridas, de cores 
elétricas, pastel ou candy. Nas hastes, onde está 
o emblemático padrão cannage, são colocados em 
contraste o exterior com o interior: cores como 
o azul céu ou noite e rosa pálido confrontam o 
amarelo limão, o laranja elétrico ou o rosa pop. O 
resultado é uma peça intemporal, que se conjuga 
de forma impecável com um look casual 
e sportswear.

The new My Dior sunglasses herald the arrival of a 
colourful and joyous summer, combining a classic 
and discreet front area, using darker and stronger 
colours, with colourful arms in electric, pastel or 
candy colours. On the arms, featuring the iconic 
cannage pattern, colour contrasts are created 
inside and out: colours like sky blue or night and 
pale pink on one side confront lemon yellow, 
electric orange or pop pink on the other. The result 
is a timeless piece that perfectly combines with 
a casual and sportswear look. 

15 4  ˙  J O I A S & A C E S S Ó R I O S ˙  h o u s eT REND S h o u s eT REND S  ˙  J O I A S & A C E S S Ó R I O S ˙  155  



Em parceria com a Moynat, conceituada marca 
de luxo de produção de bagagem sob medida 
e acessórios de viagem, a Jaguar lançou a sua 
primeira mala de viagem especificamente 
projetada para caber no conversível 
desportivo Jaguar F-Type.
A Jaguar aproveitou a experiência e saber da 
centenária marca francesa e desta parceria 
nasceu uma peça de traços distintos, de 
design esplêndido, combinado com qualidade 
e funcionalidade. A mala é coberta por couro 
tingido de vegetal em ardósia cinza para combinar 
com o carro, e forrada no tom de tangerina, a cor 
de marca da Moynat. 
Além disso, a Jaguar oferece uma gama de cinco 
acessórios, todos projetados para caber na 
bagageira do F-Type.

In partnership with Moynat, renowned luxury 
bespoke luggage and travel accessories brand, 
Jaguar has launched its first trunk specifically 
designed to fit into the Jaguar F-Type 
sporty convertible. 
Jaguar has taken advantage of the century-old 
French brand’s experience and expertise and the 
partnership has resulted in a piece of distinct 
features, splendid design, combined with quality 
and functionality. The structure of the trunk 
is wrapped in vegetable-dyed hide, slate gray 
to match the car, while its interior is lined in 
mandarin orange, Moynat’s signature colour. 
In addition, Jaguar offers a range of five 
accessories, all designed to fit into the 
F-Type’s boot.  

JAGUAR
Luxuosa Parceria
Luxury Partnership
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A papoila símbolo da marca Kenzo elevou-se nos céus e daí brotou 
a nova fragrância: Flower in The Air.
Como uma mulher que voa, como a sensação de leveza de um 
espírito livre, como um sonho, esta luminosa combinação de 
simples e delicadas rosas encantadas, de poderosas pétalas de 
jasmim, de suaves frésias, da suavidade de almíscares brancos e o 
toque final sumarento de tangerina e pêra, resulta numa explosão 
de femininilidade em todo o seu esplendor, que transmite uma 
sensação única de alegria.

The poppy symbol of the Kenzo brand has been lifted into the 
skies, to sprout the new fragrance: Flower in The Air. 
Like a woman flying, like the feeling of lightness of a free spirit, 
like a dream, this luminous combination of simple and delicate 
enchanted roses, of powerful jasmine petals, of gentle freesias, 
the smoothness of white musk and the juicy finishing touch of 
tangerine and pear, results in an explosion of femininity in all its 
splendour, conveying a unique sense of joy. 

KENZO 
Sensação de Felicidade
Feeling Happy 

O principal foco da coleção primavera-verão 2014 da marca 
britânica são os padrões e as cores que se querem clássicos 
e sofisticados. O principal cenário de inspiração ideal foram 
os anos 1960. 
As riscas, o liso e a silhueta convivem pacificamente em 
aposição criando um impacto visual imediato. Entre os principais 
complementos disponíveis para o homem Hackett destacam-se 
os tweeds de verão leves, as golas altas de linho e seda, as lãs 
de verão, e os casacos brancos com calças pretas.

The main focus of the British brand’s spring-summer 2014 
collection are patterns and colours of a classic and sophisticated 
nature. The main setting for its inspiration was the 1960s. 
Stripes, smooth lines and silhouette coexist peacefully, creating 
an immediate visual impact. Among the major accessories available 
for Hackett men, highlights include light summer tweeds, high 
linen and silk collars, summer woollen knits, and white jackets 
with black trousers. 

HACKETT LONDON 
Viagem no Tempo
Time Travel 

DIESEL
Espírito Rock
Rock Spirit 

Os óculos da nova marca produzida em Itália, Kuboraum, 
são verdadeiras esculturas. Com peças confecionadas à 
mão, pretende-se que aqueles sejam como «máscaras» 
que realçam a personalidade de quem os usa.
O produto foi idealizado por Livio Graziottin, escultor, 
que foi buscar inspiração a várias culturas antigas, como 
a civilização maia. As formas circundantes e traços bem 
definidos tornam estes óculos numa peça singular e 
inesquecível, que já conquistou lugar no mundo da moda.

The glasses of new Italian brand Kuboraum are veritable 
sculptures. The intention behind these handmade pieces is 
for them to act as «masks», highlighting the personality of 
anyone wearing them. 
The product was designed by Livio Graziottin, sculptor, who 
has found inspiration in various ancient cultures, such as the 
Mayan civilisation. The embracing forms and well defined 
lines turn these glasses into a unique and unforgettable 
piece, already earning a place in the fashion world. 

KUBORAUM 
Obra de Arte
Work of Art  

Sob o mote «rocking no mundo dos acessórios» a 
conceituada marca Diesel apresenta as suas coleções 
de complementos para esta temporada.
Nas malas, sapatos e carteiras reinam materiais como o 
couro preto, cinza ou laminado, o denim, as aplicações 
metálicas, os brilhos e os acabamentos gunmetal, 
culminando num conjunto de acessórios em que sexy, 
sofisticado e elegante são as palavras de ordem. Os saltos 
querem-se altos e abundam as clutches metálicas. 
A coleção Cubist Rock revoluciona com uma reinvenção 
formal do clássico, onde a outros acessórios se juntam 
as bolsas stylish para iPad.

Under the motto «rocking the world of accessories» 
renowned brand Diesel presents its accessories collection 
for this season. 
Materials such as black, grey leather or laminate, denim, metal 
studs, gems and gunmetal finishes reign in the world of bags, 
shoes and handbags, culminating in a series of accessories 
in which sexy, sophisticated and stylish are the order of the 
day. Heels are high and metallic clutch bags abound. 
The revolutionary Cubist Rock collection formally 
reinvents the classic, where stylish iPad cases are 
joined by other accessories. 
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Bolsas, carteiras, sapatos e pastas em várias tonalidades de azul – como o petróleo 
e o eléctrico –, bege e verde seco, são os acessórios apresentados por Karl Lagerfeld 
para complementar e sobressair na sua coleção de pronto-a-vestir desta temporada, 
que é recheada de modernidade e cunho pessoal. 
Aqui abundam o estilo clássico, as peles, a atenção meticulosa aos pormenores, 
os cortes estruturados e um estilo refinado. 
Algumas peças são feitas à mão, e o couro varia entre a napa, pele de ovelha, 
e outras peles tratadas.

Bags, handbags, shoes and briefcases in various shades of blue – such as petrol and 
electric –, beige and dry green, are the accessories presented by Karl Lagerfeld to 
complement and to stand out in his prêt-à-porter collection this season, which is full 
of modern flair and personal touches. 
Here classic style, leather, meticulous attention to detail, structured cuts and refined 
style abound. 
Some pieces are handmade and the leather varies between napa, sheepskin,
and other treated leathers.

KARL LAGERFELD 
Qualidade Absoluta
Absolute Quality
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A Mini e a Touring Superleggera, lendária construtora de 
carroçarias, uniram-se para, a propósito do Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este 2014, apresentarem uma exclusiva interpretação de um 
open-top de dois lugares. O surpreendente resultado é o concept 
Mini Superleggera Vision, um speedster elétrico que confere um 
toque desportivo à elegância dos modelos clássicos. 
Se, por um lado, o Mini Superleggera Vision tem a componente 
compacta e ágil de um roadster clássico, representando o lado 
minimalista e emocional do automobilismo, por outro lado o sistema 
de transmissão elétrica confere-lhe um dinamismo de condução 
inconfundivelmente contemporâneo. A atitude desportiva e a distinta 

Mini and legendary coachbuilder Touring Superleggera have joined forces to present 
their unique interpretation of an open-top two-seater at the Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este 2014. The stunning result is the Mini Superleggera Vision, an electric 
speedster that adds a sporty touch to the elegance of classic models. 
If, on the one hand, the Mini Superleggera Vision has the compact and agile features 
of a classic roadster, representing the minimalist and emotional side of motor 
vehicles, on the other its electrical transmission system gives it unmistakeably 
contemporary driving dynamics. Its sporty attitude and distinctive paintwork in 
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LS MINI SUPERLEGGERA
VISION 
Beleza Intemporal
Timeless Beauty
˙Estela Ataíde Texto Text ˙BMW GROUP  Fotografia Photography
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˙Modelo ˙Model
Mini Superleggera Vision

˙Marca ˙Brand 
Mini / Touring Superleggera 

˙Origem ˙Origin
Reino Unido, Itália/UK, Italy 

pintura em Como Blue são complementadas com 
interiores de luxo, onde o alumínio se alia à pele para 
criar uma simbiose entre classe italiana e ADN Mini.  
Nascido de uma colaboração destinada ao sucesso, 
o Mini Superleggera Vision é dono de um caráter 
estético intemporal, resultante da combinação entre 
uma carroçaria de construção clássica assinada 
pela Touring Superleggera e o inconfundível estilo 
britânico da Mini. 

Como Blue are complemented with luxury interiors, 
where a combination of aluminium and leather 
create a symbiosis of Italian class and Mini DNA.  
Resulting from a collaboration destined for 
success, the Mini Superleggera Vision boasts 
timeless looks, thanks to the combination 
of classic coachwork designed by Touring 
Superleggera and the unmistakable British 
style of the Mini. 

Caminhar rumo à condução totalmente automática é o 
grande objetivo do projeto da Google que, recentemente, 
deu um novo passo com a apresentação de um carro 
sem condutor. 
Equipado com dois lugares e com uma velocidade máxima 
de 40 km/h, o protótipo não tem volante, acelerador 
ou travões, uma vez que a intervenção humana não é 
necessária porque o software Google e os sensores farão 
todo o trabalho.
De design futurista e linhas simples, o Google Self-Driving 
Prototype encarrega-se de toda a condução, deixando aos 
passageiros apenas uma tarefa: carregar num botão para 
iniciar e interromper a viagem.

With its recent presentation of a self-driving car, 
Google took another step towards its objective of 
fully automated driving. 
Featuring two seats and a top speed of 40 km/h, the 
prototype has no steering wheel, accelerator or brakes, 
with Google software and sensors doing all the work, 
rendering human intervention unnecessary. 
Boasting futuristic design and simple lines, the Google 
Self-Driving Prototype takes care of all the driving, 
leaving passengers with just one task: pressing a 
button to start and interrupt the journey.

GOOGLE SELF-DRIVING 
PROTOTYPE
Condução Sem Intervenção 
Intervention-Free Driving
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Google Fotografia Photography
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MERCEDES-BENZ 
CONCEPT COUPÉ SUV
De Olhos No Futuro
Sights Set On The Future
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Daimler  Fotografia Photography

Sensual como um coupé, visionário como um SUV. Assim 
é descrita por Gorden Wagener, responsável de design da 
Mercedes-Benz, a fisionomia do Concept Coupé SUV, um 
protótipo de ambições dinâmicas e desportivas. 
Com quase cinco metros de comprimento e dois de 
largura, mas com uma modesta altura de 1,75 metros, 
este protótipo destaca-se imediatamente pelas suas 
proporções extremas e pelas linhas musculadas e arrojadas, 
incorporando totalmente o ADN dos coupés da marca. 
Fazendo imaginar prestações memoráveis, o Coupé SUV é 
impulsionado por um motor V6, combinado com uma caixa 
automática de nove velocidades que permite optar entre os 
modos Comfort, Splippery, Sport, Sport + e Individual. 

Sensual like a coupé, visionary like a SUV. That’s how 
Gorden Wagener, head of design at Mercedes-Benz, 
describes the appearance of the Concept Coupé SUV, 
a prototype with dynamic and sporting ambitions. 
Almost five metres long and two metres wide, but only 
a modest 1.75 metres tall, this prototype immediately 
stands out for its extreme proportions as well as its 
muscular and bold lines, fully incorporating the DNA 
of the manufacturer’s coupés.  
Promising a memorable performance, the Coupé SUV 
is powered by a V6 engine, combined with nine-speed 
automatic transmission, which lets you choose between 
several modes, including: Comfort, Slippery, Sport, 
Sport+ and Individual. 
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De traços futuristas, a Johammer J1 alia arrojo visual a 
tecnologias energéticas inovadoras. Desenvolvida e 
fabricada na Áustria pela Johammer, esta moto elétrica 
foi pensada para ser verdadeiramente inovadora e 
para criar um equilíbrio perfeito em termos de peso, 
estabilidade e função. 
O motor elétrico e o controlador foram integrados na roda 
traseira, não havendo necessidade de manutenção, o 
quadro principal, em alumínio extremamente resistente à 
torção, acomoda os amortecedores e a bateria, e a posição 
do guiador e dos apoios de pés é ajustável.  
A Johammer J1 está disponível em duas versões, que 
diferem na duração da bateria (150 km ou 200 km), e 
é possível optar entre as cores prata, branco, azul, 
amarelo e verde.

With its futuristic features, the Johammer J1 combines 
visual daring with innovative energy technologies. 
Developed and produced by Johammer in Austria, this 
electric motorcycle is designed to be truly innovative and 
to create a perfect balance in terms of weight, stability 
and function.  
The electric motor and controller have been integrated 
into the rear wheel, with no need for maintenance, the 
main frame, in extremely torsion-resistant aluminium, 
houses the shock absorbers and the battery pack, while 
the position of the handlebars and footrests is adjustable. 
The Johammer J1 is available in two versions, which differ 
in terms of battery life (150 km or 200 km), and you can 
choose between the following colours: silver, white, blue, 
yellow and green. 

JOHAMMER J1
Elétrico de Duas Rodas 
Electrical Two-Wheeler 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Johammer Fotografia Photography
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Promover a mobilidade inteligente e comportamentos 
responsáveis para o ambiente foram alguns dos objetivos 
que impulsionaram Gianluca Sada a inventar a Sada Bike, 
uma bicicleta pensada para deslocações urbanas. 
Desenvolvida na I3P, incubadora de empresas do 
Politecnico di Torino, em Turim, Itália, a Sada Bike pode ser 
dobrada para transportar à mão, ficando concentrada em 
cerca de 66 centímetros de comprimento. Confortável e 
segura, a criação de Gianluca Sada apresenta-se como 
uma excelente opção de transporte nas grandes cidades.

Promoting intelligent mobility and responsible behaviour 
towards the environment were some of the aims that 
drove Gianluca Sada to invent the Sada Bike, a bicycle 
designed for urban travel. 
Developed at the I3P, business incubator of the Politecnico 
di Torino, in Turin, Italy, the Sada Bike folds up to a length 
of about 66 cm and can thus be easily carried by hand. 
Comfortable and safe, Gianluca Sada’s creation presents 
itself as an excellent choice of transport in major cities. 

De aparência distinta e curvas invulgares, os automóveis 
da Trident Sports Car distinguem-se por, graças à 
tecnologia de multiplicação de torque, gozarem de uma 
incrível combinação de potência, velocidade e eficiência 
de combustível.
Cada um com um design diferente dos restantes, os três 
modelos disponibilizados pela marca britânica – Trident 
Iceni, Iceni Magna e Iceni Venturer – têm em comum as 
mesmas características surpreendentes, podendo atingir 
velocidades máximas superiores a 305 km/h e percorrer 
cerca de 3218 km com um único depósito de diesel 
mineral ou bio-diesel. 

With their distinctive look and unusual curves, Trident 
Sports Cars stand out for an amazing combination 
of power, speed and fuel efficiency, thanks to torque 
multiplication technology. 
Each with a design different from the rest, the three 
models from the British manufacturer – the Trident Iceni, 
the Iceni Magna and the Iceni Venturer – share the same 
impressive features, and are able to reach top speeds 
above 305 km/h, with  a maximum range of about 3218 km 
on a single tank of mineral diesel or bio-diesel. 

TRIDENT ICENI 
Distinta Trindade
Unique Threesome 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Trident Sports Car Fotografia Photography

SADA BIKE 
Mobilidade Inteligente
Smart Mobility 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Sadabike Fotografia Photography
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AZIMUT 77S
Beleza Desportiva
Sporting Beauty 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Azimut Yachts Fotografia Photography
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Com apresentação agendada para o Cannes 
Boat Show 2014, que decorre no outono, o 
Azimut 77S é a mais recente adição da Azimut 
Yachts à S Collection. 
Extremamente funcional e espaçoso, o novo 
elemento da coleção é sinónimo de beleza 
combinada com personalidade desportiva, 
mantendo sempre o equilíbrio entre design 
inovador, tecnologia e funcionalidade com que o 
estaleiro italiano assina todos os seus modelos 
mais recentes. 
Projetada por Stefano Righini, a silhueta 
aerodinâmica do Azimut 77S é complementada 
por interiores elegantes pensados por Carlo 
Galeazzi. Unindo-se aos telhados de vidro, as 
enormes portas envidraçadas da entrada e as 
amplas janelas laterais inundam de luz natural 
os espaços interiores. Além da cabine do 

With its official launch scheduled for the Cannes 
Boat Show 2014, which takes place this autumn, 
the Azimut 77S is the latest addition to Azimut 
Yachts’ S Collection. 
Extremely functional and spacious, the new 
member of the collection is synonymous with 
beauty combined with a sporty personality, while 
keeping up the balance between innovative 
design, technology and functionality, which is 
the trademark of all the Italian shipbuilder’s 
latest models. 
Designed by Stefano Righini, the aerodynamic 
silhouette of the Azimut 77S is complemented by 
elegant interiors created by Carlo Galeazzi. Joining 
the glass roofing, the huge glazed entrance doors 
and the large side windows let natural light flood 
into the interior spaces. Besides the owner’s 
cabin, the VIP cabin and the two side cabins for 

proprietário, a cabine VIP e as duas cabines laterais reservadas aos 
convidados, o barco desportivo está ainda equipado com uma área 
reservada à tripulação, localizada abaixo do convés na popa e com 
capacidade para três tripulantes. 
Em vez da tradicional configuração de dois motores, o desportivo 
está equipado com três motores Volvo Penta 900cv a diesel, cada 
um com transmissão IPS. Uma quilha desenhada especialmente 
para prestações superiores permite que a velocidade máxima seja 
acima dos 36 nós.

guests, the sporty boat also features an area reserved for the 
crew, which is located below deck, at the stern, with room for three 
crew members. 
Instead of the traditional configuration of two engines, this sporty 
vessel is equipped with three Volvo Penta 900cv diesel engines, 
each with IPS transmission. A keel specifically designed for superior 
performance ensures that the top speed is greater than 36 knots. 

˙Modelo ˙Model
Azimut 77S

˙Marca ˙Brand 
Azimut Yachts 

˙Origem ˙Origin
Itália/Italy 
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Estabelecendo novos padrões em termos de 
prestação, conforto e respeito pelo ambiente, o 
BCY 60m Hybrid Trimaran marca uma nova era 
para a Blue Coast Yachts, que acumula mais de 
25 anos de inovação e engenharia. 
Desenhado para a Blue Coast Yachts pela Coste 
Design & Partners, este imponente catamarã 
resulta de uma inteligente combinação entre 
luxuosa arquitetura de interiores e exteriores 
elegantes e espaçosos. 

Setting new standards in terms of performance, 
comfort and respect for the environment, the 
BCY 60m Hybrid Trimaran marks a new era for 
Blue Coast Yachts, which can look back over more 
than 25 years of innovation and engineering.  
Designed for Blue Coast Yachts by Coste Design 
& Partners, this impressive catamaran is the 
result of a clever combination of luxurious interior 
design and elegant and spacious exteriors. 

BCY 60M HYBRID 
TRIMARAN
Embarcação Ecológica
Ecological Watercraft 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Blue Coast Yachts Fotografia Photography

60 m

17,5 m

8,5 m
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Desenhado por Dennis Ingemansson em colaboração com o 
estaleiro britânico Pendennis e a engenharia naval da Rolls 
Royce, o 90m Arctic Sun foi projetado para funcionar como 
navio de exploração e embarcação de apoio em operações 
com submarinos em águas profundas. Além de uma 
plataforma para submarinos, o navio está também equipado 
com garagens para lancha e helicóptero. 
No exterior, as linhas clean são associadas a uma 
componente ecológica, que ganha forma nos 76,5 m2 de 
células solares instaladas no telhado, existindo ainda a 
possibilidade de instalar turbinas eólicas adicionais. 
Com acomodação para 12 convidados e 28 elementos de 
tripulação e staff, o 90m Arctic Sun foi pensado com todos 
os luxos: piscina de 6,45 metros, spa com sauna, cinema e 
espaço para jogar poker. 

Designed by Dennis Ingemansson in collaboration with 
UK shipyard Pendennis and naval engineering department 
at Rolls Royce, the 90m Arctic Sun has been designed to 
function as an exploration vessel and support vessel in 
deep water operations with submarines. In addition to a 
platform for submarines, the ship also comes with garages 
for motor boat and helicopter. 
On the outside, the clean lines are joined by an ecological 
component, in the form of 76.5 sqm of solar cells installed 
on the roof, while additional wind turbines can also 
be installed. 
Offering accommodation for 12 guests and 28 crew 
members and staff, the 90m Arctic Sun has been designed 
to feature every luxury: 6.45-metre pool, spa with sauna, 
cinema and an area for playing poker. 

Podendo acomodar confortavelmente até doze 
convidados e oito elementos de tripulação, 
o BCY 60m Hybrid Trimaran oferece grandes 
possibilidades de personalização, para que os 
proprietários possam acrescentar o seu toque 
pessoal. Podendo ser equipada com a mais 
recente tecnologia híbrida, a nova proposta da 
Blue Coast Yachts é impulsionada por motores a 
diesel, que oferecem uma confortável velocidade 
máxima de 30 nós. Também incluídos estão dois 
motores totalmente elétricos, para uma navegação 
completamente silenciosa, que se pode prolongar 
durante várias horas. 

Able to comfortably accommodate up to twelve 
guests and eight crew members, the BCY 60m 
Hybrid Trimaran enjoys great customisation 
potential, allowing owners to put their own 
stamp on it. The new model from Blue Coast 
Yachts is powered by diesel engines, offering a 
comfortable top speed of 30 knots, and can be 
equipped with the latest hybrid technology. 
The boat also comes with two fully electric 
motors for cruising in complete silence, for 
up to several hours. 

90M ARCTIC SUN
Explorador dos Mares
Explorer of the Seas 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙www.dennisingemansson.com Fotografia Photography

˙Modelo ˙Model
BCY 60m Hybrid Trimaran

˙Marca ˙Brand 
Blue Coast Yachts  

˙Origem ˙Origin
França/France 
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Inspirado pelos trabalhos de artistas como Alphonse Mucha 
e Antoni Gaudi, Andy Waugh apresenta um protótipo que 
inclui de forma audaciosa e inovadora os princípios chave 
do estilo art nouveau. 
Arrojada e orgânica, a estrutura deste super iate parece 
emergir da água, trazendo consigo as linhas fluidas do 
oceano. Entre conveses, as passagens acontecem natural 
e delicadamente, num movimento contínuo de linhas 
diagonais que elimina as rígidas divisões tradicionais. 
Nouveau foi desenhado para clientes modernos, que se 
fazem acompanhar por um pequeno grupo de pessoas e 
que gostam que os seus pertences reflitam o seu estilo e 
o seu bom gosto. Embora o sentido prático e a utilização 
eficiente do espaço não tenham sido uma preocupação 
central na criação deste protótipo, apesar da sua aparência 
radical, Nouveau tem potencial para ser um iate totalmente 
funcional para proprietário e tripulação. 

Inspired by the works of artists such as Alphonse Mucha 
and Antoni Gaudi, Andy Waugh presents a prototype that 
boldly and innovatively features the key principles of the 
art nouveau style. 
Daring and organic, the structure of this super yacht seems 
to emerge from the water, bringing with it the flowing 
lines of the ocean. The movement between decks occurs 
naturally and gently, in a continuous flow of diagonal lines 
that eliminates traditional rigid divisions. 
Nouveau has been designed for modern customers, who 
tend to be accompanied by a small group of people and 
who like their belongings to reflect their style and their 
good taste. Although practicality and efficient use of 
space have not been a primary concern when creating 
this prototype, the Nouveau has the potential to be a 
fully functional yacht for owner and crew, despite its 
radical appearance.

NOUVEAU
Fluidez Orgânica 
Organic Fluidity 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Andy Waugh Fotografia Photography
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1966 HONDA MOPED P25  
Vídeo em Velocidade
Speed Video

Do objetivo de criar uma câmara de vigilância única que 
reinventasse e fizesse esquecer todos os conceitos 
conhecidos até agora, nasceu um híbrido Sony/Honda, que 
incorpora uma câmara de segurança Four Eyes (com uma 
capacidade de amplitude de filmagem de 360 graus, full HD 
e de zoom automático) numa moto estilo vintage, baseada 
no clássico Little Honda 1966 P25.
Original como câmara e incomparável como motociclo, esta 
combinação de pneus, motor e câmara de filmar de elevada 
qualidade e precisão é uma verdadeira obra de arte e 
design, criação do japonês Chicara Nagata, maestro na 
arte de pensar e conceber motos.

From the goal to create a unique surveillance camera 
that reinvents and makes you forget concepts known to 
date, comes a Sony/Honda hybrid, which incorporates a 
Four Eyes security camera (able to film in full HD with a 
360-degree vision range and automatic zoom) on a vintage 
style moped, based on the classic Little Honda 1966 P25.
Original as a camera and unique as a motorcycle, this 
combination of tyres, engine and high quality, precision 
video camera is a real work of art and design, created 
by Japan’s Chicara Nagata, a maestro in the art of 
designing motorbikes.
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FREBBLE
O Poder do Toque
The Power of Touch

Concebido para se encaixar com perfeição na 
mão humana, Frebble é um acessório sem fios 
que oferece a sensação tátil real do aperto da 
mão, independentemente da distância que o 
separa das pessoas mais importantes da sua 
vida, seja um familiar ou um amigo. Quando um 
dos utilizadores toca ou aperta o dispositivo a 
sensação é sentida pela outra pessoa, como se 
de um suave toque de mão se tratasse.
Quando usado simultameamente com programas 
de vídeo chat, como o Skype, a experiência torna-
-se ainda melhor, pois para além de sentir o toque 
poderá ouvir e ver as pessoas de quem mais 
gosta, simulando um cenário quase real.
Criado pelo empresário holandês Frederic 
Petrignani, Frebble é recarregável através de 
um cabo micro-USB, e atualmente trabalha com 
algumas versões do Google Chrome e Firefox.

Designed to fit perfectly into the human hand, 
Frebble is a wireless accessory that allows you 
to hold hands with someone, independent of the 
distance separating you from the most important 
people in your life, whether a family member 
or a friend. When one of the users touches or 
squeezes the device the other person feels this, 
as if actually holding hands.
When used in conjunction with video chat 
programs, such as Skype, the experience becomes 
even better, as in addition to feeling someone 
squeeze your hand, you can hear and see loved 
ones, simulating an almost real scenario.
Created by Dutch entrepreneur Frederic 
Petrignani, Frebble can be recharged via a micro-
-USB cable, and currently works with certain 
versions of Google Chrome and Firefox.
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Prometendo atualizar o modo como acedemos a dados 
meteorológicos, o BloomSky é pioneiro nessa revolução, 
pois cria uma base de dados a nível multi local que muda 
a forma como as informações sobre a temperatura são 
recolhidas e divulgadas.
BloomSky é uma rede de hardware móvel que transforma os 
seus utilizadores em estações meteorológicas personalizadas, 
pois cada sensor instalado faz um controlo da temperatura, da 
exposição à luz solar e à humidade do próprio local, facultando 
desse modo uma informação mais precisa à qual todos os seus 
clientes podem aceder em tempo real a partir de uma simples 
aplicação instalada no telemóvel.
Com uma bateria que dura cerca de 20 dias, o dispositivo 
pode ser instalado em qualquer local.

BLOOMSKY 
Reinventar o Tempo 
Reinventing Time

Promising to update the way we view weather data, 
BloomSky is revolutionary, in that it creates a multi-site 
database, which changes the way in which weather 
readings are collected and divulged.
BloomSky is a mobile hardware network, which transforms 
its users into customised weather stations, as each sensor 
on the installed ‘stake’ reads the temperature, sunlight UV, 
pressure, precipitation and humidity, thus providing precise 
readings, which customers can access in real time using a 
simple mobile phone app. 
With a battery life of 20 days, the device can be installed 
anywhere.  
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POCKETSCAN 
Digitalização Versátil
Versatile Scanning

Considerando o ritmo frenético das 
necessidades atuais, a empresa suíça 
Dacuda, especializada na alta tecnologia 
de digitalização de imagens, lançou o 
PocketScan, o primeiro scanner wireless, 
digital e portátil.
Compatível com qualquer tipo de software, 
o seu design inteligente permite-lhe 
funcionar em qualquer condição de luz 
e produzir imagens de alta qualidade e 
consistência, claras e com brilho, o que o torna 
extremamente versátil, pois pode ser usado 
em qualquer sítio, em quaisquer condições.
PocketScan permite aos seus utilizadores 
digitalizar qualquer formato até A3, dimensões 
que não se encaixam num scanner regular. 
O dispositivo conecta-se ainda via Bluetooth/
iBeacon para qualquer PC, Mac ou iPad, sendo 
perfeito para uso pessoal ou profissional.

Considering the hectic rush of modern 
life, Swiss company Dacuda, specialised 
in high-tech image digitalisation, has 
launched the PocketScan, the world’s 
smallest wireless scanner.  
Compatible with any kind of software, its 
smart design means it can work in any 
light conditions and produce high quality, 
consistent, clear images with bright colours, 
making it highly versatile as it can be used in 
any location and under any conditions.
The PocketScan allows its users to scan any 
format up to A3, dimensions not possible with 
a regular scanner.
The device also connects via Bluetooth/
iBeacon to any PC, Mac or iPad, and is perfect 
for use at home or at work. 

Nome Name

Morada Address

Código Postal Post Code                             Localidade City

País Country                                                   Telefone Phone

E-mail Email

NIF VAT nr.

Cupão de assinatura anual da revista House Trends® House Trends® magazine annual subscription cupon:

        Edição Impressa Printed Edition 1 ano year (4 edições issues):

Continente e Ilhas Portugal and Isles €18               Europa Europe €77
Resto do Mundo Worldwide €90

        Edição Digital Digital Edition 1 ano year (4 edições issues): € 8

Assinar a partir da edição n.º (inclusive) Sing from the issue nr. (included):

(Inclui eventuais suplementos e portes de envio Includes eventual supplements and shipping costs)

Forma de pagamento Payment method:

        Cheque Check - À ordem de Ordered to: PM Media - Comunicação, S.A.

Cheque n.º Check nr. 

Banco Bank

Assinatura Signature

        Transferência bancária Bank transfer 

PM Media - Comunicação, S.A.

NIB: 0007 0447 0002 1040 0033 9

IBAN: PT50 0007 0447 0002 1040 0033 9

SWIFT CODE: BESCPTPL

Obrigatório o envio do comprovativo da transferência com este cupão.
Bank transfer receipt must be sent with this cupon.

Os dados recolhidos são processados automaticamente por PM Media - Comunicação, S.A. e destinam-se à gestão da sua assinatura e à apresentação de futuras propostas. Caso não pretenda 
receber outras propostas comerciais, assinale aqui  The information given is automatically processed by PM Media - Comunicação S.A. and destined to manage your subscription and for future 
proposals. If you are not interested in receiving commercial proposals, please sign here: 

Destaque e envie para Detach and send to:  PM Media - Comunicação, S.A.  |  Centro Empresarial Lionesa  |  Rua da Lionesa, 446 Fracção G19  |  4465-671 Leça do Balio  |  Portugal

Telf Phone +351 229 069 530  |  info@housetrendsmag.com

EDIÇÃO DIGITAL COMPATÍVEL COM IPAD E ANDROID 
DISPONÍVEL PARA TODO O MUNDO EM:

DIGITAL VERSION COMPATIBLE WITH IPAD AND 
ANDROID AVAILABLE WORLDWIDE ON:

www.zinio.com
www.magzter.com

Siga-nos em Follow us on: www.housetrendsmag.com

ho
us

e

ASSINE A
E ACOMPANHE AS MAIS 
INOVADORAS TENDÊNCIAS

ho
us

e

SUBSCRIBE TO 
AND FOLLOW THE MOST 
INNOVATIVE TRENDS



h o u s eT REND S  ˙  E CO D E S I G N ˙  191  

Incorporando no básico candeeiro de mesa um abajur feito 
a partir de um disco de vinil reaproveitado, o estúdio de 
design Vinylize prova que a reutilização permite reviver 
memórias, através das mais simples peças do dia a dia.
Versátil e prático, o candeeiro Vinylize Lamp tem uma base que 
pode ser fixada a qualquer superfície, e foi projetado a pensar 
nos tempos modernos, ao ser usado com lâmpadas LED. Os 
materiais utilizados no fabrico conferem um toque precioso 
de qualidade: o interruptor e os fios são feitos de baquelite e 
fibras de tecido, e o candeeiro em si é feito de alumínio. 

VINYLIZE LAMP
Memórias Reutilizáveis 
Reusable Memories

Adding a shade made of a repurposed vinyl record to a 
standard angle poise lamp, design studio Vinylize proves 
that reusing things allows you to relive memories, through 
the simplest of everyday items.
Versatile and practical, the Vinylize Lamp has a base 
that can be fixed to any surface, and has been designed 
with modern times in mind, in that it uses LED lights. The 
materials used in its manufacture add a precious touch of 
quality: the switch and cable are made with Bakelite and 
woven fibres, while the lamp itself it made of aluminium. 
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Angèle Resta, arquiteta de interiores, e Marie-Laure Autheville, 
engenheira, são duas apaixonadas pela natureza que estão na 
origem da empresa francesa de design ecológico Filomen, cuja 
filosofia consiste na produção de objetos simples e úteis, com 
o respeito máximo pelo meio ambiente.
Fabricadas em séries limitadas, as coleções podem ser 
feitas a partir de madeiras oriundas de florestas geridas 
de forma sustentável ou a partir de materiais reciclados 
e/ou recicláveis. 
Com o fim de homenagear o artesanato a marca recorre 
a artesãos para manufaturar as suas peças.

FILOMEN
Design Sustentável
Sustainable Design

Angèle Resta, interior designer, and Marie-Laure Autheville, 
engineer, are two nature lovers behind French eco design 
company Filomen, the philosophy of which lies in the 
production of simple and useful objects, with the ultimate 
in respect for the environment.
Made in limited series, the collections can be made from 
wood sourced from sustainably managed forests or from 
recycled and/or recyclable materials.
With the aim of paying tribute to craftsmanship, the brand 
uses craftspeople to make its pieces.
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O português André da Silva é o responsável pela criação 
do Saco Pa-Pão, uma ideia simples e amiga do ambiente 
que pretende trazer para a atualidade os sacos de pão 
usados pelos nossos avós e assim reduzir o desperdício 
de sacos de plástico.
O produto, lançado no início de 2013, é fabricado em 
Portugal pela NaturaPura e tem como principal material 
o algodão biológico, não sendo utilizado qualquer tipo de 
tinta, já que se aproveitam as cores naturais presentes 
no algodão.
Zinho e Zão são os dois modelos disponíveis em vários 
padrões, que, devido ao uso de sobras no processo de 
fabrico, são sempre uma novidade.

SACO PA-PÃO
Regresso às Origens  
Back to Basics

Portuguese André da Silva is responsible for the creation 
of the Saco Pa-Pão, a simple and environmentally friendly 
idea that aims to bring bread bags formally used in Portugal 
bang up to date, and thus reduce the use of plastic bags.
The product, launched at the start of 2013, is made in 
Portugal by NaturaPura and is made primarily out of organic 
cotton, while no dyes are used, with preference to the 
natural colours present in cotton.
Zinho and Zão are the two models, available in various 
patterns, which, due to the use of remnants in the 
manufacturing process, are always different.  

Verdadeiramente único, económico e ecológico, Asmo é 
o primeiro carregador de aparelhos eletrónicos realmente 
inteligente. Destinado a fazer face ao desperdício de 
energia exorbitante gerado pelos antigos carregadores, 
Asmo só consome energia quando conectado a 
aparelhos com falta de bateria, ligando e desligando 
automaticamente, sempre que necessário.
O carregador Asmo, ideia revolucionária do empresário 
finlandês Asmo Saloranta, é adequado para aparelhos 
Android, iPhones e telefones com Windows que usem uma 
ranhura micro USB.

Truly unique, economical and ecological, Asmo is the first 
really smart electronic device charger. Designed to tackle 
the waste of energy of standard chargers, Asmo only uses 
electricity when connected to a device with a battery that 
needs charging, meaning you can leave the charger in the 
electric socket without it using any energy.
The Asmo charger, the revolutionary idea of Finnish 
entrepreneur Asmo Saloranta, can be used with Android 
devices, iPhones and Windows phones with a micro 
USB socket.

Desenvolvidas a pensar nos amantes de festivais, 
viagens e aventuras, a Bang Bang Tents criou tendas 
multifuncionais, adaptando-as às necessidades do mundo 
atual. A engenhosa ideia de aproveitamento da energia 
solar permite recarregar a bateria de todos os aparelhos 
eletrónicos enquanto se diverte.
A tenda vem equipada com um painel solar de 5W 
preparado para criar um armazenamento de bateria de lítio, 
ao qual pode ligar o seu telemóvel ou iPad através de um 
carregador USB.
Existem seis modelos de tendas com diferentes 
padrões coloridos.

Developed with festival goers, travellers and adventure 
lovers in mind, Bang Bang Tents has created some 
multifunctional tents, adapting them to the needs of 
today’s world. The ingenious idea of harnessing the sun’s 
energy allows you to recharge the battery in any electronic 
device while you have fun.
The tent comes with a 5W solar panel and lithium storage 
battery, to which you connect your mobile phone or iPad via 
USB charging adaptors. 
There are six tent models to choose from, in assorted, 
colourful patterns.

ASMO
Carregador Ecológico
Eco Charger

BANG BANG TENTS
Fique Ligado
Be Connected






