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É de um olhar atento sobre o mundo e de uma 
curiosidade sem fim que é feita cada edição da 
sua House Trends. É por si que percorremos o 
globo em busca das tendências mais irreverentes 
e dos projetos mais cativantes e é graças a 
essa pesquisa constante que lhe podemos 
contar a história de sucesso da GRIGI, marca 
portuguesa pioneira na utilização de malha de 
cortiça, mostrar-lhe a magistral renovação do 
Stora Hotellet, na Suécia, revelar-lhe o conceito 
revolucionário do automóvel-avião AeroMobil 3.0 
ou apresentar-lhe o projeto da Desert Courtyard 
House, um oásis contemporâneo na paisagem 
árida de Scottsdale, Estados Unidos. 
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Every issue of House Trends results from 
a watchful eye on the world and boundless 
curiosity. For you, we travel the globe in search 
of the most irreverent trends and the most 
captivating projects. And thanks to this constant 
quest we can tell you about the success story 
of GRIGI, a pioneering Portuguese brand in the 
use of knitted cork; show you the masterful 
renovation of the Stora Hotellet, in Sweden; 
reveal to you the revolutionary concept of the 
AeroMobil 3.0 car-plane; or present to you the 
Desert Courtyard House, a contemporary oasis 
in the arid landscape of Scottsdale, USA. 

˙Estela Ataíde Editora Editor

O
LH

A
R

 A
TE

N
TO

W
AT

CH
FU

L 
Ey

E

44
trEnds

90

146

190

160

dEsign hotEls

joiAs & AcEssórios

Eco dEsign

whEEls



Da autoria do designer Sérgio Mendes, o sofá 
Hughes, da coleção Time, valeu à Munna o prémio 
na categoria Seating dos The International 
Product Awards. De linguagem vintage, Hughes 
é um sofá sumptuoso e majestoso de traços 
singulares, graças à suave ondulação das suas 
costas, que acompanha as linhas do corpo de 
quem nele se senta. 
Esta é a segunda vez que a marca portuguesa de 
design de mobiliário é galardoada no prestigiado 
prémio internacional de design, depois de, em 
2012, ter vencido com a poltrona Becomes Me.

Created by designer Sérgio Mendes, the Hughes 
sofa, from the Time collection, has earned 
Munna an award in the Seating category of The 
International Product Awards. Vintage in its 
language, Hughes is a sumptuous and majestic 
sofa of unique design, thanks to the soft 
curvature of its back, which follows the lines of 
the body of whoever sits on it.
This is the second time that the Portuguese 
furniture design brand has been recognised with 
this prestigious international design award, after 
having been given one in 2012 for the Becomes 
Me armchair.

MUNNA 
Prémio nos The International Product Awards 
Winner at The International Product Awards
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Editado pela Assouline, o livro «The Impossible 
Collection of Design – The 100 most influential 
objects of the Twentieth Century», de Frédéric 
Chambre, conta a história do design de mobiliário 
ao longo do século XX.
Graças à criteriosa seleção feita pelo especialista, 
o livro reflete, através de diversos designs, as 
mudanças de tendências que ocorreram ao longo 
do século. 

Published by Assouline, the book «The Impossible 
Collection of Design – The 100 most influential 
objects of the Twentieth Century», by Frédéric 
Chambre, tells the story of furniture design 
throughout the 20th century.
Thanks to the careful selection made by the 
specialist, the book reflects, through an array 
of designs, the changes in trends that occurred 
during the 100-year era.

The IMpossIble 
ColleCTIoN of DesIgN 
Cem Anos de História 
One Hundred years of History

Os Pentawards atribuíram pela primeira vez 
o galardão Ouro a um produto português na 
categoria Luxo – Vinho e Champagne. Crochet, o 
trabalho premiado no mais importante concurso 
internacional de design de packaging, é fruto do 
desafio lançado pela dupla de enólogas Susana 
Esteban e Sandra Tavares à especialista em 
branding e design de vinhos Rita Rivotti, que 
foi convidada a projetar e idealizar a imagem e 
packaging da sua produção vínica. 

For the first time a Portuguese product has been 
recognised at the Pentawards in the Luxury – Wine 
and Champagne category. Crochet, the piece 
awarded in the most important international 
design and packaging competition, is the result of 
the challenge thrown down by winemaking duo 
Susana Esteban and Sandra Tavares to specialist 
in wine branding and design Rita Rivotti, who was 
invited to create the image and packaging for their 
wine production.

CroCheT
Ouro nos Pentawards
Gold at the Pentawards

6 ˙  I N  F O CO ˙  h o u s eT reN D s h o u s eT reN D s  ˙  I N  F O CO ˙  7  



bAT eye
Exposição em Hotel Parisiense
Exhibition in Parisian Hotel

A portuguesa Bat Eye irá expor as suas peças exclusivas 
de edição limitada no carismático e luxuoso L’Hotel du 
Collectionneur - Arc de Triomphe Paris, cujo hall de entrada 
será decorado com as elegantes criações da marca de 
design fundada em 2011 pelo arquiteto Marco Sousa.
Ao endereçar este convite à marca portuguesa, o L’Hotel 
du Collectionneur - Arc de Triomphe Paris torna-se assim 
no primeiro showroom internacional da Bat Eye, que já 
conta com dois em território nacional – a Maison Nuno 
Gama, em Lisboa, e o Hotel Carris Ribeira, no Porto.

Portuguese Bat Eye is to exhibit its exclusive limited 
edition pieces in the charismatic and luxurious L’Hotel du 
Collectionneur - Arc de Triomphe Paris, the entrance hall 
of which will be decorated with the creations from the 
design brand founded in 2011 by architect Marco Sousa. 
In making this invitation to the Portuguese brand, L’Hotel 
du Collectionneur - Arc de Triomphe Paris thus becomes 
Bat Eye’s first international showroom, joining the two 
it already has two in Portugal – Maison Nuno Gama, in 
Lisbon, and the Hotel Carris Ribeira, in Oporto.  
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Até 11 de janeiro de 2015, a Barbican Art Gallery, em 
Londres, tem patente Constructing Worlds - Photography 
and Architecture in the Modern Age, uma exposição que 
reúne mais de 250 trabalhos de 18 fotógrafos, datados 
entre os anos 1930 e os dias de hoje.
A exposição conduz o visitante numa viagem pela 
arquitetura dos séculos XX e XXI, com destaque para 
trabalhos como as fotografias de Berenice Abbott, que 
registaram o nascimento dos arranha-céus de Nova Iorque, 
o crescimento recente da urbanização chinesa, captado pela 
lente de Nadav Kander, e os efeitos devastadores da guerra 
no Afeganistão, notórios nas imagens de Simon Norfolk. 
Além destes, estão também expostas fotografias de Iwan 
Baan, Bernd e Hilla Becher, Hélène Binet, Walker Evans, 
Luigi Ghirri, Andreas Gursky, Lucien Hervé, Luisa Lambri, Bas 
Princen, Ed Ruscha, Stephen Shore, Julius Shulman, Thomas 
Struth, Hiroshi Sugimoto e Guy Tillim.

Personificando a união de tecnologias inovadoras de 
design consciente com uma ecosfera de moda única e 
contemporânea, a parceria entre a Samsung e a Diesel Black 
Gold ganhou recentemente forma com uma interpretação 
do Samsung Gear S. 
Pelas mãos do diretor criativo Andreas Melbostad, a Diesel 
Black Gold apresentou uma série de interpretações do 
Samsung Gear S, que injetaram o ADN Diesel Black Gold
 na tecnologia Samsung.
Retirando elementos da coleção primavera-verão 2015, 
inspirada em estrelas de rock New Wave e heroínas 
rockabilly, a equipa criativa da marca de moda apresentou 
uma coleção de peças originais com assinatura em cabedal 
e detalhes em metal.

CONSTRUCTING WORLDS - PHOTOGRAPHY 
AND ARCHITECTURE IN THE MODERN AGE 
A Arquitetura em Imagens 
Architecture in Pictures

DIESEL BLACK GOLD 
Samsung Gear S Reinterpretado
Samsung Gear S Reinterpreted

Running until January 11, 2015 at the Barbican Art Gallery, 
in London, the Constructing Worlds - Photography and 
Architecture in the Modern Age exhibition gathers more 
than 250 works from 18 photographers, dating from 
between 1930 and the present day.
The exhibition takes the visitor on a voyage through the 
architecture of the 20th and 21st centuries, with highlights 
that include the photographs of Berenice Abbott, who 
recorded the birth of New York’s skyscrapers, the recent 
growth of urban China, captured through the lens of 
Nadav Kander, and the devastating effects of the war in 
Afghanistan, brought to light in Simon Norfolk’s pictures. 
In addition to these, exhibits also include photographs 
by Iwan Baan, Bernd e Hilla Becher, Hélène Binet, Walker 
Evans, Luigi Ghirri, Andreas Gursky, Lucien Hervé, Luisa 
Lambri, Bas Princen, Ed Ruscha, Stephen Shore, Julius 
Shulman, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto and Guy Tillim.

Personifying the union of innovative, design-conscious 
technologies with a contemporary and unique fashion 
ecosphere, the partnership between Samsung and Diesel 
Black Gold recently took form through an interpretation of 
the Samsung Gear S.
Diesel Black Diesel creative director Andreas Melbostad 
presents his interpretation of the Samsung Gear S in a 
range of accessories, injecting Diesel Black Gold DNA into 
Samsung technology.
Taking elements of the spring-summer 2015 collection, 
inspired by New Wave rock stars and rockabilly heroines, 
the fashion label’s creative team has presented a collection 
of original pieces with signature leather and metal details.
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As mais recentes novidades nas áreas de mobiliário, 
decoração, moda e design e inovação de produto 
voltaram a atrair milhares de visitantes à FIL (Feira 
Internacional de Lisboa). Entre 4 e 12 de outubro, a 
Intercasa congregou as principais marcas comerciais e 
indústrias de mobiliário, reafirmando-se como plataforma 
única de promoção e network entre clientes, potenciais 
parceiros e fornecedores. Em paralelo, mas com início a 8 
de outubro, o LxD - Lisboa Design Show contou com mais 
de 150 empresas e cerca de 300 designers de produto/
equipamento, moda e decoração. 
Símbolo já incontornável da Intercasa / LxD, a Casa 
Ideal representou, sob o mote «Com certeza…uma 
casa portuguesa», uma casa de sonho, decorada com 
propostas de diversos criadores nacionais. No âmbito da 
moda, o Fashion Five deu a conhecer coleções de alunos 
das escolas superiores de moda nacionais, o Africa Fashion 
Day contou com a participação de diversos estilistas do 
continente africano e no Trends LXD mais de 50 marcas 
e designers apresentaram as novas coleções.

The latest trends in the fields of furniture, decoration, 
fashion and product design and innovation once again 
attracted thousands of visitors to Lisbon’s FIL (Feira 
Internacional de Lisboa) exhibition centre. From October 04 
to 12, Intercasa gathered together the leading commercial 
brands and furniture industries, confirming its position as 
a unique platform for promotion and networking between 
customers, potential partners and suppliers. In parallel to 
this, but beginning on October 08, LxD - Lisboa Design 
Show welcomed more than 150 companies and some 300 
product/equipment, fashion and decoration designers.
Already an unmistakable symbol of Intercasa / LxD, the 
‘Casa Ideal’ represented, under the theme «Certainly...a 
Portuguese house», a dream house, decorated with 
suggestions from an array of national designers. In terms 
of fashion, the Fashion Five introduced collections by 
students from Portugal’s fashion schools; the Africa 
Fashion Day featured the work of various fashion designers 
from the African continent; and at Trends LxD, more than 
50 brands and designers presented their new collections.

INTerCAsA / lXD
FIL foi Epicentro do Design e Decoração
FIL becomes Epicentre of Design and Decoration

© JOãO VEIGAS GUERREIRO
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Entre 1 e 3 de dezembro a comunidade criativa europeia 
reunir-se-á em Helsínquia para a edição 2014 do festival de 
criatividade Eurobest, onde serão premiadas as campanhas 
criativas mais inovadoras feitas em 2014 no Velho Continente.  
Além de reconhecer os melhores trabalhos criativos em 16 
categorias criativas distintas, o programa do festival agrega 
ainda grandes nomes da indústria criativa e potências 
criativas, que irão rumar à capital finlandesa para partilhar 
ideias e discutir conhecimentos. 

From December 01 to 03, Europe’s creative community will 
meet up in Helsinki for the 2014 edition of the Eurobest 
festival of creativity, at which the most innovative creative 
campaigns made in 2014 in the Old Continent will be awarded.
In addition to recognising the best creative work in 16 
different creative categories, the festival’s programme also 
gathers together leading names from the creative industry 
and creative powerhouses, who will make their way to the 
Finnish capital to share ideas and discuss knowhow.

eUrobesT 2014
Criatividade Europeia 
European Creativity

É com o propósito de reforçar a unidade ibérica da cultura 
e investigação em design que decorre a 29 de novembro, 
na Universidade de Aveiro, o 1º. Encontro Ibérico de 
Doutoramentos em Design. 
Com um programa dinâmico, o UD’14 conta com a 
apresentação de short papers individuais e de posters, 
e com a participação de convidados de referência na área 
de investigação em design.

On November 29, the 1st Iberian Design Doctorates 
Meeting is to be held at the University of Aveiro with 
the aim of strengthening Iberian unity within design 
culture and research.
With a dynamic programme, the UD’14 will include the 
presentation of individual short papers and posters, and 
the participation of renowned guests from the field of 
design research.

UD’14
1º. Encontro Ibérico de Doutoramentos em Design
1st Iberian Design Doctorates Meeting
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Na árida paisagem de Scottsdale, no estado norte-
-americano do Arizona, a Desert Courtyard House ergue-se 
como se de um sedutor oásis se tratasse. Surpreendente 
como uma miragem, o projeto da equipa da Wendell 
Burnette Architects é uma brisa de frescura no local, uma 
península de afloramentos graníticos onde predominam 
imponentes catos Saguaro. 
Embora um primeiro olhar possa induzir em erro, dando 
a ideia equivocada de que este é um edifício hermético, 
fechado sobre si mesmo, à medida que os passos 
aumentam a proximidade, a Desert Courtyard House 
revela-se totalmente o oposto. Tirando partido da 
localização privilegiada, a Wendell Burnette Architects 
desenhou um edifício que transforma a paisagem inóspita 
do deserto em parte integrante da residência. 
Erigida em torno de um pátio interior, que reflete a 
beleza agreste de Scottsdale, a residência mantém uma 
constante ligação com o ambiente que a rodeia. Graças à 
utilização de vidro em grande parte das paredes, as cadeias 

In the arid landscape of Scottsdale, in the North American 
state of Arizona, the Desert Courtyard House rises up as if 
an alluring oasis. Astounding as a mirage, the project from 
the team at Wendell Burnette Architects is a breath of fresh 
air in the site, a peninsular of granite outcrops in which 
Saguaro cacti predominate.
Although at first glance you may be mistaken into thinking 
that this is a hermetic building, closed in on itself, the closer 
your steps take you towards the Desert Courtyard House 
the exact opposite is revealed. Making use of the prime 
location, Wendell Burnette Architects have designed a 
building that transforms the inhospitable landscape of the 
desert into an integral part of the residence.
Built around an inner courtyard, which reflects the rugged 
beauty of Scottsdale, the property keeps up an ongoing 
connection with the environment surrounding it. 
Thanks to the use of glass in much of the walls, the 
mountainous chains can be seen from several parts of the 
house, becoming an almost decorative element. 

Desert 
CourtyarD House
Oásis Arquitetónico ˙ Architectural Oasis
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Bill timmerman  Fotografia Photography
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Unmistakeably dramatic and impactful, nature takes centre 
stage at sunrise and sunset, casting shadows and light into 
the rooms.
The warm hues of the desert are also imported indoors, 
softening the landscape and making it almost unnoticeable 
to the closed environments. To tackle the typical abrupt 
drops in temperature when night falls, fireplaces have been 
placed inside and outside the house, making the settings 
even cosier.
Thanks to the clever combination of shapes and materials, 
the inner courtyard has an almost zen feel to it. On the 
eastern edge of the garden, the constant sound of water 
trickling, a rare soundtrack in the heart of the desert, 
accompanies your steps and transports interior features 
outdoors: privacy, safety and tranquillity.  

montanhosas são visíveis a partir de diversos pontos da 
casa, tornando-se num elemento quase decorativo. 
Causando incontornável impacto, é nos momentos de 
nascer e pôr do sol que a natureza se torna na personagem 
principal, lançando sombras e luz sobre as divisões. 
Também os tons quentes do deserto são importados para 
dentro de portas, tornando suave e quase impercetível a 
passagem para os ambientes fechados. Para enfrentar as 
típicas descidas abruptas de temperatura que o cair da noite 
traz consigo, foram colocadas lareiras dentro e fora da casa, 
que tornam os ambientes ainda mais acolhedores.  
Graças à inteligente combinação de formas e materiais, o 
pátio interior tem uma aura quase zen. No lado oriental do 
jardim, o som constante de água a correr, uma música rara em 
pleno deserto, embala os passos e prolonga para o exterior 
importantes características interiores: privacidade, segurança 
e tranquilidade.
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Nas escarpas irregulares que se debruçam sobre o Vale de 
Ayora, em Valência, Espanha, o novo projeto da Fran Silvestre 
Arquitectos destaca-se pelas suas linhas profundamente retas 
e polidas. 
Construída num local de rara beleza, uma montanha encimada 
por um antigo castelo, a House on Mountainside lança um 
manto alvo sobre o terreno. Dentro e fora, é o branco que 
predomina nesta residência contemporânea: da cozinha 
ao terraço, dos quartos à sala de estar, em cada espaço a 
tonalidade suave associa-se com delicadeza aos tons terra da 
montanha, criando uma interessante composição cromática. 

On the irregular cliffs perched above the Ayora Valley, 
in Valencia, Spain, the new project from Fran Silvestre 
Arquitectos stands out for its incredibly straight and 
polished lines.
Built in a place of rare beauty, a mountain topped by an old 
castle, the House on Mountainside casts a white swathe 
across the land. Inside and out, white predominates in this 
contemporary residence: from the kitchen to the terrace, from 
the bedrooms to the living room, in every space the soft hue is 
associated with the delicateness of the earthy shades of the 
mountain, creating an interesting chromatic composition. 

House on 
MountainsiDe
Bloco Branco ˙ White Block
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Fernando Alda Fotografia Photography
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Villa MoerkensHeiDe
O Equilíbrio da Trindade ˙ The Trinity in Balance 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Filip dujardin Photography Fotografia Photography

Foi em torno do número três que o gabinete Dieter De Vos 
Architecten desenvolveu a Villa Moerkensheide, uma residência 
construída num bairro residencial em De Pinte, Bélgica. 
Logo na composição arquitetónica do edifício, a escolha de três 
elementos foi decisiva para o projeto: em torno de um triângulo 
equilátero, três cubos agrupam-se para configurar a Villa 
Moerkensheide. À volta de cada cubo, três jardins completam 
a construção, cada um pensado para ser utilizado numa altura 
específica do dia: manhã, tarde e noite.
A relação com estes jardins a partir do interior é garantida por três 
amplas janelas em arco que, além de conferirem personalidade ao 
espaço, o inundam generosamente de luz natural.

The Dieter De Vos Architecten practice developed the Villa 
Moerkensheide, a property built in a residential neighbourhood 
of De Pinte, Belgium, around the number three.
Right from the architectural composition of the building, the 
choice of three elements was decisive for the project: three 
cubes are placed around an equilateral triangle to configure the 
Villa Moerkensheide. Around each cube, three gardens complete 
the construction, each designed to be used at a specific time of 
day: morning, afternoon and evening.
The relationship between these gardens and the interior is ensured 
by three large arched windows, which, in addition to adding 
personality to the space, flood it generously with natural light. 

 A atmosfera acolhedora deste piso, desenhado em formato 
open space para fundir sala de estar, sala de jantar e cozinha, é 
conferida pelo recurso a materiais naturais e pelo equilíbrio entre 
as cores quentes dos painéis de madeira que cobrem as paredes 
e a suavidade da tonalidade mais clara do pavimento.
Uma escadaria em espiral, também em madeira escura, conduz 
o caminho para um piso superior totalmente diferente. Neste 
primeiro andar, a luz do dia é fornecida apenas através do 
teto e de janelas retangulares nas paredes das extremidades. 
Contrastando com as tonalidades mais escuras do andar de 
baixo, aqui o branco é a cor predominante, proporcionando um 
ambiente relaxante nos três quartos existentes.

The welcoming atmosphere of this floor, designed as an open 
space that merges living room, dining room and kitchen, is 
achieved through the use of natural materials and through the 
balance between the warm colours of the wooden panels that 
line the walls and the lighter and softer hues of the flooring. 
A spiral staircase, also in dark wood, takes you to an entirely 
different upper floor. On this first floor, daylight is supplied 
through the ceiling and the rectangular windows in the end 
walls. Contrasting with the darker palette of the lower floor, 
here white is the predominant colour, producing a relaxing 
environment in the three existing bedrooms.
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1. Sapatos e guarda-roupa ˙ Shoes and wardrobe
2. Guarda-roupa ˙ Wardrobe
3. Quarto de banho ˙ Bathroom
4. Lavandaria ˙ Wash room
5. Frigorífico ˙ Fridge
6. Cozinha ˙ Kitchen
7. Mesa de jantar ˙ Dining table
8. Arrumos ˙ Utility corner
9. Lareira ˙ Fireplace
10. Estante de livros ˙ Bookcase
11. Armário ˙ Cabinet
12. Cama embutida com armários ˙ Built-in bed with cupboards
13. Guarda-roupas com passagem secreta para segundo quarto       
       Wardrobes with secret passage to the second room
14. Quarto de banho ˙ Bathroom
15. Cama ˙ Bed
16. Secretária ˙ Desk
17. Quarto de banho ˙ Bathroom
18. Quarto de banho ˙ Bathroom
19. Cama ˙ Bed
20. Guarda-roupas ˙ Wardrobes
21. Porta de entrada ˙ Entrance door
22. Porta para o jardim ˙ Door to the garden
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5.
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19.

20.

17.

18.
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14.
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21.

Inspirando-se no camaleão, Petr Hájek desenhou uma 
residência onde cada espaço tem uma paisagem e uma 
atmosfera únicas. Assim nasceu em Praga, República Checa, 
a Chameleon House, um edifício de geometria arrojada, 
onde cada divisão está orientada para uma das árvores 
do jardim onde foi construída. A sala observa a macieira, o 
quarto principal olha para a cerejeira, a casa de banho para o 
pessegueiro, o quarto de hóspedes para o abeto-prateado e 
o quarto das crianças para a nogueira. 
Além de, com a disposição das divisões lembrar o olhar 
atento do camaleão em seu redor, o projeto da Petr Hájek 
Architekti remete para o animal em que se inspirou através 
da fachada, cujo revestimento semi-brilhante reflete as 
cores do jardim e do céu. 

Taking his inspiration in the chameleon, Petr Hájek has 
designed a residence in which each space has a unique 
landscape and atmosphere. And so, in Prague, in the Czech 
Republic, the Chameleon House takes form, a building of 
daring geometry, in which each room faces one of the trees 
of the garden in which it was built. The lounge overlooks the 
apple tree, the master bedroom enjoys a view of the cherry 
tree, the bathroom looks onto the peach tree, the guest 
room onto the silver birch and the children’s room onto the 
walnut tree. 
In addition to the room configuration bringing to mind the 
watchful, angular gaze of the chameleon, the project of Petr 
Hájek Architekti refers to the animal inspiring it through 
its façade, the semi-glossy covering of which reflects the 
colours of the garden and of the sky.  

CHaMeleon House 
Observar e Absorver ˙ Observing and Absorbing
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Benedikt Markel Fotografia Photography
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Imaginada pela Modscape, a Cliff House é uma 
resposta teórica a todos os clientes que já 
abordaram o gabinete australiano em busca 
de opções de design para lotes de terreno com 
configurações extremas. 
Inspirando-se no modo como as cracas se 
agarram ao casco dos navios, esta residência 
modular de cinco andares foi conceptualizada 
para estar suspensa num penhasco, tornando-
-se numa extensão natural do mesmo. A 
entrada seria feita através de uma garagem no 
piso superior, onde um elevador vertical faria a 
ligação para cada um dos espaços abaixo. 

Thought up by Modscape, the Cliff House is the 
conceptual response to all the customers who 
have already approached the Australian practice 
in search of design options for plots of land of 
extreme configurations.
Taking inspiration from the way in which 
a barnacle clings to the hull of a ship, this 
modular, five-floor residence has been designed 
to hang from a cliff, turning it into its natural 
extension. The property would be entered via 
the garage on the top floor, where a vertical lift 
would connect the various spaces below it.  

Cliff 
House  
Suspensa 
Suspended
˙Estela Ataíde Texto Text 
˙Modscape Fotografia Photography
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HörsaalgebäuDe 
osnabrüCk
Centro de Aprendizagem  
Centre for Learning
˙Estela Ataíde Texto Text ˙jens KirchnerFotografia Photography
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Com uma posição central, o edifício da universidade foi 
projetado pela Benthem Crouwel Architects para ter uma 
presença dominante no Hochschulcampus Osnabrück, o 
campus universitário de Osnabrück, Alemanha.
Despertando imediatamente a atenção, o edifício de três 
andares destaca-se pela incisão na secção inferior, que 
torna a entrada no espaço bastante clara e facilmente 
reconhecível. A estrutura da fachada, de linhas rígidas, 
torna-se mais leve graças às janelas de diferentes formatos 
e à sua disposição, que permite descortinar a partir do 
exterior o tamanho e forma dos vários espaços internos. 
No interior do edifício foi dada especial atenção à acústica 
e à iluminação – o teto de vidro permite que a luz natural 
inunde todo o espaço –, o que garante um ambiente 
agradável aos estudantes, professores e funcionários.
A escolha do verde, cor fresca que cria um contraste 
estimulante com as predominantes cores neutras um pouco 
por todo o edifício, remete para a origem da universidade, 
que tem as suas raízes nas faculdades de Ciências Agrárias 
e Arquitetura paisagística da escola agrícola de Osnabrück. 

With a central position, this university building has been 
designed by Benthem Crouwel Architects to have a 
dominant presence in the Hochschulcampus Osnabrück, 
the campus of Osnabrück University of Applied Science 
campus, Germany.
Immediately grabbing your attention, the three-storey 
building stands out for the cutaway in its lower section, 
which makes the entrance very bright and easily 
recognisable. The structure of the façade, with its rigid 
lines, is made lighter thanks to its windows of varying 
formats and to is configuration, which allows you to 
decipher from outside the size and shape of the various 
spaces inside.
Special attention has been given to acoustics and lighting 
in the building’s interior – the glass roof allows natural 
light to flood the entire space –, which ensures a pleasant 
environment for students, teachers and employees.
The choice of green, a fresh colour creating a stimulating 
contrast with the predominant neutral colours throughout 
the building, recalls the origins of the university, which 
has its roots in the Faculty of Agriculture Sciences and 
Landscape Architecture of Osnabrück agricultural school.

arena borisoV 
Palco Futurista ˙ Futuristic Venue
˙Estela Ataíde Texto Text ˙@batebs@tut.by Fotografia Photography

Designed by Slovenian practice OFIS Arhitekti, the new 
stadium for Belarusian football club Bate Borisov stands 
out in the landscape for its daring futuristic appearance.
Looking like a closed building from the outside, the 
Borisov Arena forms a rounded dome that provides it with 
excellent acoustics during matches, enabling the festive 
feeling among fans. In training sessions the same dome 
shape allows players to feel more «isolated» and able to 
concentrate on their work.
Given a four-star classification in UEFA’s category system, 
the Borisov Arena features 13,000 seats, three thousand 
square metres of public space, 620 VIP seats, one hundred 
press seats and 800 parking spaces. Inside the stadium a 
«ring» running around the pitch behind the stands places 
several shops, bars and services at the disposal of users.

Projetado pelo gabinete esloveno OFIS Arhitekti, o novo 
estádio do clube de futebol bielorrusso Bate Borisov 
destaca-se na paisagem pela sua aparência futurista 
e arrojada. 
Parecendo do exterior um edifício fechado, a Arena 
Borisov forma uma cúpula arredondada que lhe confere 
uma excelente acústica durante os jogos, o que potencia 
o clima festivo entre os adeptos. Já durante os momentos 
de treino, a forma em cúpula permite que os jogadores 
estejam mais «isolados» e concentrados no seu trabalho.
Classificada com quatro estrelas na categorização da UEFA, 
a Arena Borisov está equipada com 13 mil lugares, três mil 
metros quadrados de espaço público, 620 lugares VIP, cem 
lugares de imprensa e 800 lugares de estacionamento. No 
interior do estádio, uma «argola» que circunda o campo 
por trás das bancadas coloca à disposição dos utilizadores 
diversas lojas, bares e serviços.



h o u s eT reN D s  ˙  E S Q U I çO ˙  33  

bibliotHèque 
Monique-CorriVeau 
Da Religião à Cultura ˙ From Religion to Culture
˙Estela Ataíde Texto Text ˙stéphane groleau Fotografia Photography

A invulgar igreja Saint-Denys-du-Plateau, no Quebeque, foi 
recentemente transformada na Biblioteca Monique-Corriveau, 
assim batizada em homenagem à carreira da escritora Monique 
Corriveau, autora de vários livros infantis e vencedora de diversos 
prémios literários. 
O processo de conversão e expansão do edifício, de extrema 
importância para o património arquitetónico do Quebeque, ficou 
a cargo dos gabinetes de arquitetura Dan Hanganu e Côté Leahy 
Cardas, que deram nova vida à obra do arquiteto Jean-Marie Roy, 
datada de 1964.

The unusual church of Saint-Denys-du-Plateau, in Quebec, has 
recently been transformed into the Monique-Corriveau Library, 
thus named in tribute of the career of writer Monique Corriveau, 
the author of many children’s books and winner of various 
literary awards.
The conversion and expansion process of the building, of great 
importance to the architectural heritage of Quebec, was entrusted 
to architecture practices Dan Hanganu and Côté Leahy Cardas, 
which breathed life back into the work by architect Jean-Marie 
Roy, dating from 1964.
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É a Tetrarc Architects quem assina o projeto Hub 
Créatic, em Nantes, um edifício projetado para alojar 
jovens empresas que se dedicam a desenvolver 
novas aplicações digitais. Atrás das suas paredes 
amarelo vivo, o edifício reúne cerca de 70 start-ups, 
disponibilizando-lhes um ambiente de trabalho 
desafiante, que reúne no mesmo espaço um 
número sem fim de mentes criativas, fomentando a 
sinergia de projetos e a produtividade. 
No Hub Créatic, arquitetura e inovação trabalham 
em harmonia, sendo que a estrutura do edifício 
reflete o seu propósito e a importância, em Nantes, 
da indústria de excelência na área das novas 
tecnologias de informação e comunicação, que 
conta com cerca de 700 empresas e que representa 
em torno de 18 mil postos de trabalho. 
Construído no coração do campus La Chantrerie, 
composto por instituições de ensino públicas e 
privadas, o novo edifício procura espelhar a intensa 
atividade que nele decorre através das janelas 
com formato de favo de mel, que remetem para a 
produtividade intensa das colmeias. 

Tetrarc Architects stand behind the design of the 
Hub Créatic project, in Nantes, a building designed 
to house young companies dedicated to developing 
new digital applications. Behind its bright yellow 
walls, the building brings together around 70 start-
ups, offering them a challenging work environment, 
housing under the same roof an endless number 
of creative minds, fostering synergies between 
projects and productivity. In the Hub Créatic, 
architecture and innovation work in harmony, with 
the building’s structure reflecting its purpose and 
the importance, in Nantes, of industry excellence 
in the field of new information and communication 
technologies, with some 700 companies supplying 
somewhere around 18,000 jobs.
Built in the heart of the La Chantrerie campus, 
comprising public and private higher education 
institutions, the new building strives to reflect 
the hive of activity taking place inside it through 
honeycomb-shaped windows, recalling the intense 
productivity of bee hives.   

Hub CréatiC 
Cluster de Empresas
Cluster of Companies
˙Estela Ataíde Texto Text
˙stéphane chalmeau Fotografia Photography



E S Q U I çO ˙  37  

Foi em 2005 que a Lahdelma & Mahlamäki Architects 
venceu o concurso internacional para projetar o novo 
Museu da História dos Judeus Polacos, construído a um 
quilómetro do centro de Varsóvia no Willy Brandt Park, 
que fez parte do gueto judeu da cidade durante a 
II Guerra Mundial.
O memorial da Insurreição do Gueto de Varsóvia, 
localizado ao lado do novo edifício, foi precisamente um 
dos pontos de partida do design do museu, que funciona 
como centro multifuncional de exposições e investigação 
da história, cultura e educação judaicas. Ambos os 
espaços – memorial e museu – estão interligados por 
uma praça, que cria um novo espaço urbano, repleto de 
significado histórico. 
No exterior, a estrutura do edifício, inaugurado em 2013, é 
simples e elegante, mas no interior as paredes curvas dão 
dinamismo e movimento ao museu. 

Back in 2005 Lahdelma & Mahlamäki Architects was 
declared the winner of the international architecture 
competition to design the new Museum of the History of 
Polish Jews, built one kilometre from the historic centre of 
Warsaw in Willy Brandt Park, which was part of the city’s 
Jewish ghetto during World War II.
The memorial of the uprising in the Jewish ghetto (Ghetto 
Heroes Monument) located next to the new building, was 
an important element in the design of the museum, which 
operates as a multifunctional centre for the exhibition and 
research of Jewish heritage, culture and education. Both 
spaces – memorial and museum – are linked via a square, 
which creates a new urban space, rich in historic significance.
On its exterior, the structure of the building, opened in 2013, 
is simple and elegant, but inside the curved walls breathe 
dynamism and movement into the museum.  

MuseuM of tHe History 
of PolisH Jews
Lembrar a História ˙ Remembering History
˙Estela Ataíde Texto Text ˙1 wojciech Krynski; 2 photoroom.pl; 3,4,5 juha salminen Fotografia Photography
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Arquiteto 
Architect 

O tempo, no abstrato uma coisa longa, resume-se hoje a momentos.
Sem tempo para o prazer, desfrutar do resultado, sem tempo para 
compreender, assimilar, refletir, melhorar… 
O tempo em que a imagem precede o conceito tornou-se o número 
de ilusionismo, em que o cliente é agora detentor de uma realidade 
virtual, em que a aproximação à realidade é a sua maior mentira e o 
arquiteto um ilusionista forçado.
A visualização virtual descompromete o cliente do tempo de 
percurso, história, consistência, confiança e filosofia do autor/ 
arquiteto. Condensa-se a relação espaço-tempo num único momento 
de imagem, em que o projeto se apresenta ao cliente tão tangível 
como o real, mas sem as complexidades do espaço e do lugar físico. 
Tão fácil a ilusão da decisão aparentemente consciente do cliente e 
aproveitada pelo arquiteto. 
Este é o tempo do edifício-obra, produto comercial, produto sem 
conteúdo, que se vende a si mesmo, autista, relevante como 

espetáculo, mas sem prática e intemporalidade. Contribuímos 
passivamente para a cidade lixo como a descreve Rem Koolhaas.
Obriga-se o arquiteto a reajustes de abordagem, a tornar-se um 
gestor, não no sentido poético e diplomático, mas numa perspectiva 
de procura de outros modelos de abordagem aos mercados.
Hoje vejo-me a ganhar tempo em viagens que faço sozinho. A 
qualidade do tempo é tão ou mais importante que a sua quantidade. 
Quando sobrecarregada, a mente para num limbo de ausência, de 
pensamento sem memória. E sem memória não há tempo! Por isso o 
tempo hoje é apenas uma fração de si próprio.
Nesta urgência de tempo deixaremos de conseguir criar património 
e acabaremos por dar razão aos que fundamentam a preservação 
incondicional do antigo. Seremos forçados a ver a arquitetura com 
um produto industrial, com um tempo muito próprio de vida. Curto, 
eficaz mas descartável.
Este é o nosso tempo de fazer… 

Time, a long thing when considered abstractly, is today 
summarised to moments. Without time for pleasure, enjoying the 
result, without time to understand, assimilate, reflect, improve...
The time in which the image precedes the concept became an act 
of illusion, in which the client is now the owner of a virtual reality, 
in which the approximation of reality is its greatest lie and the 
architect is a forced illusionist.
Virtual visualisation releases the client from the journey time, 
history, consistency, trust and philosophy of the designer / 
architect. The space-time relationship is reduced to a single image 
moment, in which the project is presented to the customer as 
tangible as the real one, but without the complexities of the space 
and of the physical location.
So easy the illusion of the seemingly conscious decision of the 
client and made the most of by the architect.
This the time of the building-work, commercial product, product 
without content, that sells itself to itself, autistic, relevant as a 

spectacle, but without practice and timelessness. We are passively 
contributing to the rubbish dump city as described by Rem Koolhaas.
Architects are forced to alter their approach, to become a manager, 
not in the poetic and diplomatic sense, but from a prospective of 
looking for other models of approaching the markets.
Today I find myself saving time on trips I make alone. The quality 
of time is as or more important than its quantity. When overloaded, 
the mind halts in a limbo of absence, of thought without memory. 
And without memory there is no time! Therefore time today is just 
a fraction of itself.
In this urgency of time we will stop managing to create heritage 
and will end up agreeing with those who substantiate the 
unconditional preservation of the old. We will be forced to see 
architecture as an industrial product, with its very own life span. 
Short, efficient, but disposable.
This is our time to act... 

tempo na arquitetura

OPINIãO
O P I N I O N

Time in architecture

Carvalho Araújo
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le Coiffeur 
Barba & Cabelo ˙ Beard & Hair
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Laure Mélone Fotografia Photography
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Fruto da mente criativa da designer francesa 
Margaux Keller, em associação com o arquiteto 
Bertrand Guillon, o Le Coiffeur é a nova joia de 
Marselha. Revolucionando o conceito tradicional de 
salão de beleza, o espaço concebido para o stylist 
e proprietário Pascal Lancien prima pela elegância 
e modernidade.
Pensando cuidadosamente cada elemento do Le 
Coiffeur, Margaux Keller projetou um ambiente que 
equilibra elementos tradicionalmente associados 
à cidade litoral francesa com uma organização 
espacial inovadora e mobiliário vanguardista. 
As surpresas começam na sala de espera do 
salão, onde candeeiros inspirados no formato 
de secadores de cabelo vintage iluminam sofás 
elegantes e curiosas mesas de café. 

The product of the creative mind of French 
designer Margaux Keller, in association with 
architect Bertrand Guillon, Le Coiffeur is the new 
gem of Marseilles. Revolutionising the traditional 
concept of beauty salon, the space designed 
for the stylist and owner Pascal Lancien targets 
elegance and modernity.
Carefully conceiving every element of Le Coiffeur, 
Margaux Keller has created an environment that 
balances elements traditionally associated with 
the French coastal city with an innovative spatial 
organisation and cutting edge furniture.
The surprises begin in the salon’s waiting room, 
where the lamps inspired by the format of vintage 
hairdryers light up elegant sofas and curious 
coffee tables. 
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No chão, a base de cimento é associada a azulejos, típicos 
da Provença, e pormenores em tons azul-celeste e amarelo 
colaboram para homenagear a região. 
Para o momento da lavagem, Keller garantiu alguma 
privacidade graças à inclusão de uma «cabana» de madeira 
que lembra as «cabanas» dos pescadores de Marselha. Os 
cortes de cabelo e styling acontecem posteriormente em 
interessantes estações individuais, equipadas com espelhos 
arredondados protegidos com uma semi-capsula que 
garante intimidade máxima a cada cliente, criando quase 
um espaço pessoal dentro do salão. Na área dedicada aos 
serviços de barbearia estas estações têm os seus próprios 
materiais e cores, assumindo os traços mais masculinos dos 
seus utilizadores, que se traduzem na predominância de 
tons escuros. 
Procurando sempre refletir a personalidade do sul da 
França, em cada detalhe do salão a criatividade de Margaux 
Keller é incontornável e define um conceito completamente 
novo de salão de beleza: no Le Coiffeur, a beleza dos 
clientes é precedida pela beleza do espaço. 

On the floor, the concrete base is mixed with tiles, typical 
of Provence, while details in azure blue and yellow are a 
further nod to the region.
When it comes to washing hair, Keller has ensured a sense 
of privacy thanks to the creation of a wooden cabana, 
inspired by the cabins of Marseilles fishermen. Hair is cut 
and styled subsequently at fascinating individual booths, 
fitted with rounded mirrors protected by a hood to ensure 
the maximum intimacy of for customers, almost creating a 
personal space within the salon. In the area dedicated to 
barber services these booths have their own materials and 
colours, assuming the masculine traits of their users, which 
are reflected in the predominance of dark colours.
Striving continually to reflect the personality of the South 
of France, the creativity of Margaux Keller can be seen in 
every detail of the salon, defining a completely new beauty 
salon concept: in Le Coiffeur, the beauty of customers is 
preceded by the beauty of the space.
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HiDe&seek 
surpreendentes combinações 
Surprising Combinations 

A nova coleção de mobiliário e acessórios da B. Pila 
Design é composta por 26 peças nascidas de inesperadas 
conjugações de materiais. Desenhada por Bea Pila e a sua 
filha Gabriela Noelle, a coleção Hide&Seek inspira-se na sua 
paixão comum pelo acrílico vintage e na nova vida que este 
ganha quando articulado com madeiras exóticas, metais 
polidos e couros com pelo. 
Graças a estas combinações atípicas, o acrílico é dotado 
de uma versatilidade imprevista. O resultado traduz-se em 
peças surpreendentes, sem um estilo definido, uma mistura 
de passado e futuro. 

The new furniture and accessory collection from B. Pila 
Design is made up of 26 pieces created from unexpected 
combinations of materials. Designed by Bea Pila and her 
daughter Gabriela Noelle, the Hide&Seek collection finds its 
inspiration in their shared passion for vintage acrylic and in 
the new life it gains when joined by exotic woods, polished 
metals and leather with fur.
Thanks to these atypical combinations, the acrylic is 
endowed with an unforeseen versatility. The result is 
surprising pieces, with no defined style, a blend of past 
and future.
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blossoM
Florescer 
Blooming 

Com a coleção Blossom, a Elinno continua a criar designs 
simples e elegantes, mas também interessantes. 
Procurar combinar elementos tradicionais com outros 
mais modernos é a essência desta marca finlandesa de 
tableware que alia design escandinavo e conhecimentos 
artesanais chineses, apresentando coleções 
cuidadosamente pensadas e verdadeiramente únicas. 
Com este princípio em mente, a marca criou Blossom, a nova 
categoria de coleções tableware. Pure Blossom e Secret 
Garden são as duas linhas desta categoria, duas tendências 
que podem ser livremente conciliadas para formar serviços 
de tableware únicos e personalizados. Pure Blossom é 
de um alvo puro e é nos detalhes que se encontra a sua 
beleza, nas curvas assimétricas e irregulares dos seus 
acabamentos. Secret Garden é a primeira decoração da 
gama Blossom e remete para um aromático jardim secreto, 
repleto de flores coloridas. 

With Blossom, Elinno continues to create designs that 
are simple and elegant, while also interesting. Striving 
to combine traditional elements with other more modern 
ones is the essence of this Finnish tableware brand that 
blends Scandinavian design with Chinese handcraft 
techniques, presenting carefully thought out and truly 
unique collections.
With this principle in mind, the brand introduces Blossom, 
the new category of tableware collections. Pure Blossom 
and Secret Garden are the two ranges in this category, 
two trends that can be freely intertwined to form unique 
and personalised tableware services. Pure Blossom is pure 
white and its beauty lies in its details, in the asymmetric 
and irregular curves of its finishing. Secret Garden is the 
first decoration of the Blossom range, bringing to mind an 
aromatic secret garden, filled with colourful flowers. 
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Baseada em St. Jean de Luz, França, a Retegui Marble 
lançou, em colaboração com o designer Jean Louis Iratzoki, 
uma linha contemporânea de objetos de mármore. 
Dirigida por Claude Retegui, a marca desenvolveu técnicas 
de produção que permitem que o peso da pedra seja 
consideravelmente reduzido, através da combinação 
da pedra mármore com materiais compostos. As novas 
técnicas são aplicadas a esta nova gama de luxuosos 
objetos, que inclui mesas de jantar, prateleiras, mesas de 
apoio e tableware, e que assenta em linhas elegantes e 
discretas que permitem que a matéria prima – o mármore – 
seja o centro das atenções. 

Based in St. Jean de Luz, France, Retegui Marble has 
launched, in collaboration with designer Jean Louis Iratzoki, 
a contemporary range of marble objects.
Run by Claude Retegui, the brand has developed production 
techniques that allow the weight of the stone to be 
considerably reduced, through the combination of marble 
with composite materials. The new techniques are applied 
to this range of luxury objects, which includes dinner 
tables, shelving, side tables and tableware, and which is 
based on elegant and discreet lines that allow the prime 
material – marble – to be the centre of attention.

retegui Marble 
Elegante simplicidade 
Elegant Simplicity 

Composta por cinco produtos de iluminação, 
glassware e acessórios, a coleção Nouveau Rebel 
foi assim batizada pelo designer Lee Broom 
porque o mármore, o seu material central, é muito 
utilizado na arte tradicional e muito apreciado 
pelos novos ricos. Interessado no ponto de 
interseção entre estes dois mundos, Broom 
procurou desenhar peças contemporâneas, que 
aplicam o mármore de formas inovadoras, criando 
uma referência ao styling dos anos 1980 e aos 
métodos tradicionais de produção. 
Tal como nas coleções anteriores de Lee Broom, 
Nouveau Rebel justapõe antíteses, unindo 
materiais tradicionais, como mármore italiano 
Carrara e cristal de chumbo soprado à mão, para 
criar peças originais de espírito moderno. 

Made up of five lighting products, glassware 
and accessories, the Nouveau Rebel collection 
was so named by designer Lee Broom because 
marble, its central material, is used a great deal 
in traditional art and highly appreciated by the 
nouveau riche. Interested in the point where these 
two worlds meet, Broom has striven to design 
contemporary pieces, using marble in innovative 
ways, with a nod to the 1980s and to traditional 
production methods.
As in Lee Broom’s previous collections, Nouveau 
Rebel juxtaposes antitheses, bringing together 
traditional materials, such as Italian Carrara 
marble and hand blown lead crystal, to create 
original pieces with a modern feel.

nouVeau rebel
Mármore contemporâneo 
Contemporary Marble
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½ 
A nobreza da Madeira 
The Finesse of Wood 

Fundado pelos designers Malgorzata Knobloch e Igor Wiktorowicz, 
o estúdio de design polaco Witamina D nasceu da necessidade de 
ambos de criar peças belas, simples e duráveis através daquilo a 
que chamam slow design: materiais e produtores locais e produção 
artesanal de pequena escala. 
Tendo a madeira como matéria prima principal, o estúdio desenha 
peças como o banco ½: feito a partir de meio tronco de árvore, 
combina a beleza nobre da madeira de carvalho com elementos em 
metal. A técnica de selagem aplicada à madeira permite que o banco 
½ seja utilizado tanto em ambientes interiores como exteriores, 
podendo ainda desempenhar funções de mesa de apoio. 

Founded by designers Malgorzata Knobloch and Igor Wiktorowicz, 
Polish design studio Witamina D came from the need they both 
had to create beautiful, simple and lasting pieces through what 
they call slow design: local materials and producers and small scale 
artisan production.
Using wood as its prime material, the studio designs pieces such 
as the stool ½: made with half a tree trunk, it combines the fine 
beauty of oak with metal elements. The sealing technique applied 
to the wood allows the ½ stool to be used as much indoors as out, 
while also being able to be used as a side table.

Para celebrar o 125º aniversário da Bernhardt Furniture 
Company, a Bernhard Design – o ramo da empresa 
norte-americana dedicado ao mobiliário contemporâneo 
– desenvolveu a coleção de homenagem One Hundred 
Twenty Five, em colaboração com um grupo de designers 
que se inspiraram em três arquétipos de móveis tradicionais 
e os repensaram para o mundo moderno. 
Noé Duchaufour-Lawrance inspirou-se na cadeira de 
baloiço para desenhar Harper (na imagem), Ross Lovegrove 
desenhou Anne, que lembra as tradicionais cadeiras 
courthouse americanas, e o sofá Alex, de Jephson Robb, 
remete para o clássico sofá Chesterfield.

To celebrate the 125th anniversary of the Bernhardt 
Furniture Company, Bernhardt Design – the department of 
the North American company dedicated to contemporary 
furniture – has developed the tribute collection One Hundred 
Twenty Five, in collaboration with a group of designers, who 
took inspiration in three traditional furniture archetypes and 
recreated them for the modern world.
Noé Duchaufour-Lawrance drew his inspiration from the 
rocking chair to design Harper (pictured), Ross Lovegrove 
designed Anne, which recalls traditional American 
courthouse chairs, and the Alex sofa, by Jephson Robb, 
reinterprets the classic Chesterfield sofa.

one HunDreD twenty fiVe 
coleção de Aniversário
Anniversary Collection
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É das formas da natureza que surge a inspiração 
para Leaf, cozinha desenhada pela Culimaat que 
foge das linhas geométricas tradicionalmente 
vistas no design de cozinhas e se distingue pela 
forma orgânica. 
Embora Leaf esteja totalmente apetrechada com 
todos os equipamentos necessários, estes estão 
devidamente integrados e disfarçados para que 
não desequilibrem o design do espaço. 
O formato orgânico e ergonómico da cozinha 
Leaf foi possível graças à utilização de HI-MACS®, 
um material de infinito potencial, composto 
75% por minerais e pigmentos naturais, ligados 
entre si com acrílico puro. A pedra natural de 
acrílico resultante deste processo é altamente 
durável e o HI-MACS® é resistente a um grande 
número de soluções ácidas e alcalinas. Os poros 
fechados tornam-no um material de fácil limpeza 
e, portanto, bastante higiénico. 

Drawing its inspiration from the shapes of nature, 
the Leaf kitchen, designed by Culimaat, veers 
away from the geometric lines traditionally 
seen in kitchen design and stands out for its 
organic shape.
Although Leaf is fully fitted with every piece 
of equipment necessary, each piece is duly 
integrated and disguised so as not to hamper the 
balance of the space’s design. 
The organic and ergonomic form of the Leaf 
kitchen was made possible thanks to the use 
of HI-MACS®, a material with infinite potential, 
composed 75% of minerals and natural pigments, 
interconnected with pure acrylic. The acrylic 
natural stone resulting from this process is 
very tough and HI-MACS® is resistant to a large 
number of acid and alkaline solutions. The closed 
pores make it a material that is easy to clean and 
therefore very hygienic.

leaf
Fluidez orgânica 
Organic Fluidity
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PalM Valley
coloridas impressões 
Colourful Prints

Num estúdio em Londres, a equipa de artistas 
da Palm Valley dedica-se diariamente a criar 
impressões originais, que prometem dar uma 
nova vida a qualquer divisão. 
Recorrendo a cores fortes e composições 
originais, as telas Palm Valley têm um reflexo 
impressionante na decoração da sala onde 
são expostas. 
Todas as telas são impressas em lonas 100% 
algodão e com tintas eco-friendly, sendo apoiadas 
numa moldura de madeira de 3,8 milímetros e 
entregues em qualquer local do mundo prontas 
a pendurar na parede e imediatamente iluminar 
uma divisão. 

In a studio in London, the team of artists from 
Palm Valley works each day to create original 
prints, which promise to breathe new life into 
any room. 
Using strong colours and original compositions, 
the Palm Valley canvases cause a stir in the 
decoration of the room in which they hung.
All designs are printed onto 100% cotton canvas 
using eco-friendly inks, stretched across a frame 
of 3.8 millimetre wood, and delivered anywhere in 
the world ready to be hung on the wall and light 
up any room.
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libeCo
Vidas de outros tempos 
Lives from Other Times

Este outono-inverno, a Libeco inspira-se na 
temática dos objetos recuperados, nas coisas 
usadas há muito tempo por pessoas com 
histórias e vidas muito distintas das que se 
vivem atualmente. 
Assim, a marca belga, que já conta com 150 
anos de história na produção de produtos em 
tecido, apresenta uma coleção de roupa de 
cama e acessórios para a casa com um toque 
muito artesanal. A nível cromático, tonalidades 
quentes de castanho, bege e cinzento geram 
uma combinação acolhedora e aconchegante. 

This autumn-winter, Libeco draws inspiration 
from the subject of reclaimed objects, in things 
used long ago by people with histories and lives 
very different to those experienced today.
The Belgian brand, which can already look back 
over 150 years of history in the production of 
fabric products, thus presents a bed linen and 
home accessory collection with a very artisanal 
look. In terms of colours, warm shades of 
brown, beige and grey create a welcoming 
and cosy combination. 
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fusion tables
dupla Função 
Dual Function   

Numa época em que «fusão» parece ser a palavra chave – culinária 
de fusão, música de fusão, fusão de culturas, etc. –, também no 
mobiliário nasce a necessidade de fundir mundos e influências. 
Capazes de acomodar confortavelmente até dez pessoas, as 
Fusion Tables levam o conceito de convívio um pouco mais além, 
apresentando uma solução funcional e elegante que combina num 
só objeto dois propósitos distintos. Após um almoço de família 
ou jantar entre amigos, em menos de um minuto a mesa de jantar 
transforma-se numa mesa de bilhar, bastando para isso deslizar os 
bancos para debaixo da mesma, remover os três tampos, pegar nos 
tacos, nas bolas de bilhar e no triângulo e dar início à diversão.

At a time in which «fusion» seems to be the keyword – fusion 
cuisine, fusion music, fusion of cultures, etc. –, the need to blend 
worlds and influences has also arrived in furniture.
Able to comfortably seat up to ten people, the Fusion Tables 
take the concept of spending time together one step further, 
presenting a functional and elegant solution that combines two 
purposes in a single object. After a family lunch, or dinner with 
friends, in less than a minute the dining table transforms into a 
pool table. Simply slide the benches underneath it, remove the 
three table leaves, grab the cues, the pool balls and the triangle 
and let the fun begin.  

© WWW.FUSIONTABLES.COM 



6 0  ˙  T R E N D S ˙  h o u s eT reN D s h o u s eT reN D s  ˙  T R E N D S ˙  61  6 0  ˙  T R E N D S ˙  h o u s eT reN D s

Dna
Espiral Infinita
Endless Spiral

Vencedor do Good Design Award 2013, o banco DNA foi 
desenhado pelos arquitetos Leonardo Rossano e Debora 
Mansur para a True Design. 
Pensado especialmente para espaços públicos, este banco 
modular, disponível em diferentes acabamentos de madeira 
e cor, é composto por elementos em contraplacado curvado 
que criam uma forma de hélice contínua, à semelhança do 
que acontece com o ADN (DNA, em inglês). 

Winner of the Good Design Award 2013, the DNA bench 
was designed by architects Leonardo Rossano and Debora 
Mansur for True Design.
Intended especially for public spaces, this modular bench, 
available in various wood and colour finishes, is made up 
of curved plywood elements, which combine to form a 
continuous helix, similar to what happens with DNA. Dinn

la campanella   

Corria o ano de 1827 quando, no Teatro La Pergola, em Florença, o génio 
Niccolò Paganini apresentou um dos seus concertos mais famosos, Concerto 
Nº2 para violino e orquestra, ou La Campanella (o pequeno sino).
Inspirado pelo brilhantismo de La Campanella, Alessandro Zambelli desenhou 
para a Diamantini&Domeniconi o relógio DINN, um acessório igualmente 
original que assinala a chegada de uma nova hora com um toque no 
sino campanella.
Os 35 cm de diâmetro de DINN, maioritariamente austeros, são interrompidos 
pelo brilho original do pequeno sino, a peça central deste relógio. 

The year was 1827 when, in the La Pergola Theatre, in Florence, the genius 
Niccolò Paganini presented one of his most famous concertos, Concerto No.2 
for violin and orchestra, or La Campanella (the little bell).
Inspired by the brilliance of La Campanella, Alessandro Zambelli has designed 
the DINN clock for Diamantini&Domeniconi, an equally original accessory 
that marks the arrival of each hour with the ring of a campanella bell.
The 35 cm of DINN’s mostly plain diameter are interrupted by the original 
gleam of the small bell, the focus of attention of this clock.
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eligna wiDe 
& PersPeCtiVe wiDe
Pavimentos com história
Flooring with History

Fugindo de soluções globalizantes e concentrando-
-se nas especificidades locais dos países aos quais se 
destinam os seus pavimentos, a Quick-Step procura 
apresentar soluções cada vez mais direcionadas. 
Confiante de que os pavimentos do futuro são 
aqueles que contam histórias e refletem nas suas 
imperfeições e desgaste os percursos de vida 
que por eles passaram, a Quick-Step introduziu 
com as coleções Eligna Wide e Perspective Wide 
um novo tamanho de régua. Graças a uma largura 
exclusiva de 19 centímetros, os belos designs destas 
coleções ficam ainda mais em destaque, enquanto 
o comprimento, 138 centímetros, confere maior 
profundidade visual às divisões. 
A coleção Perspective Wide é composta por réguas 
que podem ter bisel apenas nos lados longitudinais 
ou nos quatro lados, o que resulta numa aparência 
mais rústica e cria a ilusão de divisões mais 
espaçosas. Já as réguas da coleção Eligna Wide, de 
aparência clean e contemporânea, não têm bisel.
Ambas as coleções são compostas por dez 
referências de carvalho e castanheiro, que variam 
entre os tons mais claros, como carvalho matinal, aos 
tons mais escuros, como carvalho escuro fumado.

Veering from global solutions and focusing on 
the local specificities of the countries in which 
its flooring is aimed, Quick-Step strives to present 
solutions that are more and more specific.
Confident that the floorings of the future 
are those that tell stories and reflect, in their 
imperfections and wear and tear, the lifetimes 
that have passed across them, Quick-Step has 
introduced a new plank size with the Eligna Wide 
and Perspective Wide collections. Thanks to the 
exclusive width of 19 centimetres, the beautiful 
designs of these collections stand out even more, 
while the length, 138 centimetres, adds greater 
visual depth to rooms.
The Perspective Wide collection is made up 
of planks that can have their bevelling on the 
longitudinal sides or on all four sides. The planks 
in the Eligna Wide collection, with their clean and 
contemporary appearance, have no bevelling.
Both the collections come in ten oak and chestnut 
versions, varying between lighter hues, such 
as morning oak, to darker shades, such as dark 
smoked oak. 
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wooDsPot
o Poder da luz  
The Power of Light

Pintado por René Magritte, «O Império das Luzes», onde 
tudo gira em torno do poder da luz, é o ponto de partida 
para o design do candeeiro de mesa Woodspot. 
Desenhado por Alessandro Zambelli para a Seletti, à 
semelhança do que acontece com o quadro de Magritte, 
também Woodspot desconstrói as regras e ultrapassa a 
convenção, apresentando-se diferente dos seus pares. 
De perfil invulgar, o difusor, disponível em branco marfim, 
rosa carne e verde pastel, apoia-se na base com um ângulo 
incomum, como se de um porta-retratos se tratasse, 
destacando-se no espaço. 

Painted by René Magritte, «The Empire of Lights», in which 
everything revolves around the power of light, is the starting 
point for the design of the Woodspot table lamp.
Designed by Alessandro Zambelli for Seletti, similar to 
what happens in Magritte’s painting, the Woodspot also 
deconstructs rules and surmounts convention, appearing as 
something different from its peers. With its unusual profile, 
the diffuser, available in white ivory, flesh pink and pastel 
green, is supported on the base at an unusual angle, as if it 
were the prop of a photo frame, standing out in any space.

tiMes 4
Arrumação rotativa   
Rotating Storage 

Com autoria do designer português Gonçalo Campos e 
produzida pela Polit, a mesa de apoio Times 4 apresenta uma 
solução prática e simples para a necessidade de espaços de 
arrumação individuais concentrados no mesmo espaço. 
As quatro áreas individuais da Times 4, cada uma com 
uma cor diferente, podem ser ocultadas ou reveladas 
simplesmente através da rotação da base em metal. 

Created by Portuguese designer Gonçalo Campos and 
produced by Polit, the Times 4 side table offers a practical 
and simple solution for the need for individual storage 
spaces brought together in the same space.
The four individual areas of the Times 4, each boasting 
a different colour, can be hidden or revealed simply by 
rotating the metal base. 
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Aparentment, a nova marca fundada por Josep Vila 
Capdevila, devoto do design industrial, gráfico e interior, 
tem na coleção Marblelous a sua primeira grande gama de 
produtos que têm mármore Carrara como material principal. 
De linhas clean e contemporâneas, a coleção Marblelous 
inclui bancos, espelhos, um suporte de toalhas, um 
candeeiro, um tabuleiro de mesa e um suporte para 
garrafas, entre outras peças feitas em grande parte ou na 
totalidade a partir da requintada pedra mármore italiana. 

Aparentment, the new brand founded by Josep Vila 
Capdevila, devotee of industrial, graphic and interior design, 
has in the Marblelous collection its first major range of 
products with Carrara marble as its prime material. 
Boasting clean, contemporary lines, the Marblelous 
collection features stools, mirrors, a towel rack, a lamp, 
a table tray and a bottle holder, among other pieces made 
for the most part or entirely from Italian marble.

Marblelous
A Beleza da simplicidade
The Beauty of Simplicity
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Foram os projetos pragmáticos de Pierre Jeanneret na Índia que 
inspiraram Sebastian Herkner quando o designer projetou a cadeira 
Unam para a Very Wood.
Transferindo os conceitos de Jeanneret para a sua própria linguagem 
de design, Herkner apresenta uma cadeira de linhas clean e materiais 
autênticos, baseada numa estética tradicional que é refrescada por 
toques modernos. 
Feita a partir de simples elementos de madeira, a cadeira Unam 
combina este material com cordel, lembrando as tradicionais 
construções em madeira que estiveram na origem do seu design. 

The pragmatic projects of Pierre Jeanneret in India are what inspired 
Sebastian Herkner when the designer developed the Unam chair for 
Very Wood.
Transferring the concepts of Jeanneret into his own particular design 
language, Herkner presents a chair with clean lines and authentic 
materials, based on traditional looks that have been refreshed by 
modern touches.
Made from simple wooden elements, the Unam chair combines this 
material with braided sailing rope, recalling the traditional wooden 
constructions that are at the origin of his design. 

unaM
inspiração Asiática 
Asian Inspiration
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bolle
Bolhas de sabão
Soap Bubbles

Projetada pela equipa anglo-italiana Giopato & Coombes, 
o candeeiro Bolle remete para a leveza das bolhas de 
sabão, que funcionam como uma metáfora para a 
imaterialidade da luz. 
Sopradas à mão, a leveza e precisão das esferas foi 
conseguida pelo recurso à técnica a lume, uma arte 
aperfeiçoada em Veneto, Itália, cujo elevado nível de 
precisão permite que se montem as várias esferas. 
Contrastando com o aspeto etéreo do vidro, no centro do 
candeeiro está um corpo em bronze que lhe confere rigor, 
mas mantém o minimalismo do design global do candeeiro. 
Bolle está disponível em dois tamanhos, um com quatro 
e outro com seis esferas, sendo que ambos podem ser 
combinados entre si. 

Designed by the Anglo-Italian team Giopato & Coombes, 
the Bolle lamp recalls the lightness of soap bubbles, which 
work as a metaphor for the immateriality of light.
Hand-blown, the lightness and precision of the spheres has 
been achieved through the use of the a lume technique, 
an art perfected in Veneto, Italy, the high level of precision 
of which allows various spheres to assembled together. 
Contrasting with the ethereal aspect of the glass, in the 
centre of the lamp there is a brass body maintaining a 
sense of function rigour, but maintaining the minimalism 
of the overall design of the lamp.
Bolle is available in two sizes, one with four spheres and 
another with six; while the two can be combined. 

exPlosion 
surpreendente transformação 
Surprising Transformation

Uma das peças centrais da exposição individual Sebastian 
Errazuriz : Look Again, a primeira exposição a solo do 
designer no Carnegie Museum of Art, em Pittsburgh, EUA, 
o armário Explosion é, nas palavras de Rachel Delphia, 
curadora da exposição, «uma obra prima do design de 
mobiliário contemporâneo». 
Quando inativo, Explosion parece um mero aparador, 
cujas paredes laterais em vidro transparente fornecem 
um vislumbre do interior, mas com um pequeno empurrão, 
as ripas de madeiras abrem-se a partir do centro, numa 
«explosão» surpreendente que transforma o armário num 
móvel completamente diferente.  

One of the central pieces of the solo exhibition Sebastian 
Errazuriz : Look Again, the artist’s first at the Carnegie 
Museum of Art, in Pittsburgh, USA, the Explosion cabinet 
is, in the words of Rachel Delphia, the exhibition’s curator, 
«a masterwork of contemporary furniture design».
When «unexploded», Explosion looks like a mere cabinet, 
with glass sides giving you a glimpse inside, but with a 
simple push, the wooden slats extend out from the centre 
in a surprising «explosion» transforming the cabinet into 
a unique sculptural piece.
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nuage
Utilidade discreta 
Discreet Utility

Uma das mais recentes propostas da Elica, Nuage 
é o primeiro exaustor da marca italiana que 
encaixa perfeitamente na arquitetura da cozinha, 
em continuidade com a parede. Extremamente 
elegante, este discreto eletrodoméstico é 
altamente personalizável, sendo possível pintar o 
painel externo ou cobri-lo com placa de gesso ou 
azulejos, oferecendo a possibilidade de criar uma 
simbiose perfeita com o restante espaço. 
Líder mundial no design e fabrico de exaustores 
de cozinha para uso doméstico, a Elica distingue-
-se no mercado pela inovação constante dos 
seus modelos.

One of the latest proposals from Elica, Nuage is 
the first extractor hood from the Italian brand 
that fits perfectly into the kitchen’s architecture, 
in continuity with the wall. Extremely elegant, 
this discreet domestic appliance is highly 
customable. Offering the possibility to create a 
perfect symbiosis with the rest of the space, the 
hood’s external panel can be painted or covered 
with plasterboard or tiles.
World leader in the design and manufacture 
of kitchen extractor hoods for domestic use, 
Elica stands out in the market for the constant 
innovation of its models.



h o u s eT reN D s  ˙  T R E N D S ˙  73  72  ˙  T R E N D S ˙  h o u s eT reN D s

CoCoon firePlaCes 
calor com Estilo 
Heat with Style

Desenhada pelo consagrado designer Federico 
Otero, a deslumbrante gama de lareiras da 
Cocoon Fireplaces é um exemplo de design 
contemporâneo e original, com peças tão 
funcionais quanto bonitas.
Além de representarem uma adição estilosa a 
ambientes interiores e exteriores, as Cocoon 
Fireplaces são amigas do ambiente, visto que 
funcionam a biodiesel. Embora funcionem a 
etanol e não necessitem de combustão, estas 
soluções não são de todo um mero objeto 
decorativo, sendo lareiras reais que de facto 
aquecem o ambiente. 

Designed by established designer Federico 
Otero, the stunning range of fireplaces 
from Cocoon Fireplaces is an example of 
contemporary and original design, with pieces 
as functional as they are beautiful.
In addition to representing a stylish addition 
to indoor and outdoor environments, Cocoon 
Fireplaces are environmentally friendly, seeing 
as they work with biodiesel. Although they 
work with ethanol and do not need combustion, 
these solutions aren’t just mere decorative 
objects, but rather real fireplaces that do indeed 
heat the environment.     
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toCCo ConCrete-a
cozinhas com Personalidade 
Kitchens with Personality

Consciente de que cada cozinha tem a sua própria 
personalidade e que reflete os preferências individuais 
e as necessidades dos seus utilizadores, a Leicht sugere 
para 2015 uma coleção de propostas que pretendem criar 
atmosferas especiais. 
Material clássico na arquitetura, o cimento tem uma 
presença cada vez mais forte dentro de portas. Tendo 
uma expressão única e a capacidade de atrair o foco visual 
para o local onde são aplicadas, as superfícies em cimento 
apresentam-se como um dos recursos perfeitos para o 
design de cozinhas. 
Na cozinha Tocco Concrete-A, disponível em três misturas 
de cores – uma suave (Manhattan), uma escura (Brasilia) 
e uma cor de ferrugem (Le Havre) –, a Leicht recorre 
precisamente às «fachadas» em cimento, que embora 
impliquem uma elevada perícia, resultam numa cozinha 
repleta de personalidade. 

Aware that each kitchen has its own personality and that 
it reflects the individual preferences and the needs of its 
users, Leicht suggests a collection of proposals for 2015 
aimed at creating special atmospheres.
Classic material in architecture, concrete has a growing 
presence indoors. With its unique expression and the 
ability to draw the visual focus towards the place in which 
it is applied, concrete surfaces represent one of the 
perfect resources for kitchen design. 
In the Tocco Concrete-A kitchen, available in three colour 
blends – one soft (Manhattan), one dark (Brasilia) and 
one the colour of rust (Le Havre) –, Leicht uses concrete 
on the kitchen fronts, which although they require much 
knowhow and craftsman’s skills, result in a kitchen packed 
with personality.
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Prof. Coordenador do Curso de Design de Produto - Lisbon School of Design
Coordinating Professor of the Product Design Course – Lisbon School of Design

Embora Portugal não tenha extraordinária tradição e cultura do 
Design, a verdade é que ao longo das últimas décadas se tem 
vindo a destacar em muitos outros países, onde o mesmo está 
presente como parte integrante. É prova disso o enorme sucesso 
e as presenças ininterruptas de algumas marcas nacionais nos 
maiores certames da área, tais como Milão, Paris ou Londres. A 
assídua atenção que a imprensa internacional, de referência, vem 
prestando aos nossos produtos credibiliza-os ainda mais, junto do 
público.
Muitas vezes desvalorizado ou banalizado, muitos desconhecem 
que o Design representa um poderoso instrumento na promoção e 
valorização da nossa indústria, de excelência, num mercado global 
cada vez mais exigente, podendo vir a servir como precioso auxílio na 
alavancagem da economia nacional, tão debilitada nos dias de hoje.
Muito embora de forma algo ténue, parece vir a assistir-se a uma 
crescente melhoria na visão e mentalidade, por parte dos nossos 
industriais e investidores, que vêm constatando que, para além 
do necessário investimento econónimo ou tecnológico, será vital 

que se construa uma estratégia bem delineada e se assuma uma 
atitude proativa no aprofundamento de uma cultura do Design 
no nosso país.
Apesar do encerramento de centenas de unidades fabris nos 
últimos anos, ainda podemos assumir que temos uma das melhores 
indústrias a nível mundial. A qualidade de produção fora de 
série aliada ao custo ajustado à realidade do país, assim como 
uma reduzida e quase inédita proximidade entre o Designer e a 
produção, são os condimentos chave para o desenvolvimento e 
o crescimento desta área, que se espera que venha a marcar os 
próximos anos em Portugal.  
Num período em que o empreendedorismo é palavra de ordem, é 
muito importante que haja uma continuidade e um crescimento 
sólido desta área disciplinar. É aos Designers Portugueses que 
compete a afirmação da sua especificidade, mantendo no actual 
contexto uma postura afirmativa e resiliente. Só assim se poderá 
dizer: Design à vista.

Although Portugal may not have an extraordinary design tradition 
and culture, in truth over recent decades it has made a name 
for itself in many other countries, where design is present and 
integrated. Proof of this can be seen in the huge success and 
continuous presence of some national brands at major fairs in this 
field, such as Milan, Paris or London. The active attention paid to 
our products by leading members of the international press, makes 
them even more credible to the public. 
Often undervalued and trivialised, many people are unaware that 
design represents a powerful instrument in promoting and adding 
value to our exceptional industry in an increasingly demanding 
global market, and that it could come to serve as a precious aid with 
which to leverage the national economy, so weakened nowadays. 
Despite somewhat tenuously, we seem to be witnessing a growing 
improvement in the vision and mentality of our industrialists and 
investors, who are coming to realise that, in addition to much 

needed economic or technological investment, it will be vital 
to draw up a well defined strategy and to assume a proactive 
attitude towards furthering a design culture in our country.
Despite the closure of hundreds of factories in recent years, 
we can still assume that we have one of the best industries 
worldwide. Exceptional production quality, combined with costing 
adjusted to the country’s reality, as well as a close and almost 
unprecedented relationship between designer and production, are 
the key ingredients for development and growth in this field, which 
is expected to be felt in the coming years in Portugal.
At a time in which entrepreneurialism is the watchword, it is very 
important that there is continuity and solid growth in this subject 
area. It is up to Portuguese designers to assert their expertise, 
while maintaining a positive and resilient stance in the current 
context. Only then will we be able to say: design in sight.

dEsign À VistA

OPINIãO
O P I N I O N

DESIGN IN SIGHT

Miguel flores soeiro

bellerby & Co.
Volta ao Mundo
Globetrotting

Confrontado com a ausência no mercado de globos 
terrestres que não fossem globos políticos modernos 
ou globos muito antigos e, consequentemente, 
frágeis e caros, Peter Bellerby decidiu criar as suas 
próprias versões.
Assim nasceu a Bellerby & Co., empresa londrina 
dedicada à produção, à mão, de globos terrestres, 
onde todas as peças são cuidadosamente trabalhadas 
com técnicas tradicionais e modernas, revelando-se 
autênticas obras de arte. 
Além dos modelos de catálogo, a Bellerby & Co. 
produz também globos personalizados, feitos à 
medida dos clientes. 

Faced with the absence on the market of Earth globes 
that aren’t modern political globes or very old globes 
and, consequently, fragile and expensive, Peter 
Bellerby decided to create his own versions.
Bellerby & Co. thus came into being, the London-
based company dedicated to the hand production 
of terrestrial globes, where every piece is carefully 
crafted with traditional and modern techniques, 
leading to veritable works of art.
In addition to catalogue models, Belleby & Co. 
also produces customised globes, made to 
customer requirements. 

© PETER BELLERBy / BELLERBy & CO. GLOBEMAKERS



Fundada em 2013 pela designer de moda Mónica Gonçalves, a GRIGI dedica-
-se ao estudo e experimentação de materiais naturais, locais e sustentáveis, 
destacando-se a utilização pioneira da malha de cortiça.
Nascida do cruzamento entre os valores da tradição, da ecologia e da 
sustentabilidade, a marca dá também nova vida a materiais como o burel e a 
seda vegetal, que são utilizados em peças de moda intemporais e duradouras.

Founded in 2013 by fashion designer Mónica Gonçalves, GRIGI is dedicated to 
the study of and experimentation with natural, local and sustainable materials, 
while standing out for the pioneering use of knitted cork.
Created through the meeting of values of tradition, ecology and sustainability, 
the brand also brings to life materials such as burel (traditional Portuguese 
woollen fabric) and vegetable silk, which are used in pieces of timeless and 
lasting fashion.

«A GRIGI é um bebé que não nasceu 
da minha barriga, mas nasceu das 
minhas mãos» ˙ «GRIGI is a baby that 
wasn’t born from my tummy, but was 
born from my hands»
˙Estela Ataíde Texto Text ˙1 Nuno André Santos; 2-8 GRIGI  Fotografia Photography
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Como surge a ideia de fazer uma malha a partir 
da cortiça, algo em que é pioneira?
Eu não apreciava a forma como a cortiça estava 
a ser utilizada, já era uma coisa muito cliché, que 
não saía do mesmo registo, e nunca tinha visto um 
produto que permitisse à cortiça estar diretamente 
em contacto com a pele e que, de alguma forma, 
enaltecesse e dignificasse a cortiça. Senti que se 
podia ir mais além e assim nasce a ideia de fazer 
malha para vestuário. 

how did the idea come about to make knitted 
cork, something in which you are a pioneer?
I didn’t appreciate the way in which cork was being 
used, it was already something very clichéd, which 
never varied from the same register, and I had never 
seen a product that allowed cork to be in contact 
with the skin and which, in some way, enhanced and 
dignified cork. I felt that you could be more ambitious 
and thus the idea to make a knitted weave for 
clothing came about.
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Além da cortiça, trabalha com burel e seda vegetal. 
Porquê estes materiais, locais e naturais?
A GRIGI é uma marca muito experimental e nós tentamos 
levar até ao limite a capacidade dos materiais. E muita 
gente não sabe que o burel é, como a cortiça, um material 
térmico e impermeável. Assim como a seda vegetal, que é um 
material que se identifica muito com o linho e que também se 
consegue interpretar como algodão. Estes materiais têm um 
leque de versatilidades que me permitem agradar ao cliente e 
mostrar que uma peça tem uma história para contar. 

A cortiça tem vindo a ser cada vez mais utilizada 
em diversas áreas do design. O que gerou tamanho 
interesse neste material? 
Acho que tudo se deve a esta crise, sem ela não se iria criar 
esta nova dinâmica de empreendedorismo e de inovação que 
se criou em Portugal. Todos já sabíamos que a cortiça tinha 
características extraordinárias, mas alguém começou a usá-la 
e a partir daí todos começaram a pensar: «se calhar com este 
material consigo fazer qualquer coisa». 

In addition to cork, you work with burel and vegetable 
silk. Why these local and natural materials?
GRIGI is a very experimental brand and we try to take the 
capacity of materials to the limit. And many people are 
unaware that burel, like cork, is a thermal and waterproof 
material. Just as vegetable silk, which is a material not dissimilar 
to linen and which can also be interpreted as cotton. These 
materials are highly versatile, allowing me to please customers 
and show them that a piece has a story to tell.

Cork is being used more and more in various areas 
of design. What has generated so much interest in 
this material?
I think that it is all down to this crisis, without it this new wave 
of entrepreneurialism and innovation that has been felt in 
Portugal would not have been created. We all already knew 
that cork had extraordinary properties, but someone started to 
use it and from then everyone began to think: «perhaps I can 
make something with this material».
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A GRIGI é a prova de que a qualidade e os princípios 
são essenciais para que uma marca vingue, mesmo 
num cenário de crise?
Sem dúvida. Eu costumo dizer que, se não fosse a malha de 
cortiça, neste momento a GRIGI não estaria onde está agora, 
nove meses após a entrada no mercado. Porque foi um «abre-
-portas», parece que basta dizer «malha de cortiça» e que 
todo um leque se abre para a GRIGI. 

Pelo facto de ser uma aplicação tão inovadora da cortiça?
É aquela questão de permitir que a cortiça possa tocar na pele. 
As pessoas viam-na como uma coisa muito estruturada, rígida. 
E nunca imaginaram que se conseguia chegar ao ponto de o 
material ser tão subtil.

Diz que «a grande responsabilidade do vestuário é a 
de influenciar fortemente um estilo de vida». Qual é o 
estilo de vida GRIGI?
Como empresária, a minha intenção é vender, obviamente. 
Mas, como designer de moda e como marca, quero que as 
minhas peças durem 80 anos. Acho que basta termos uma 
peça que seja boa, com a qual nos estejamos a sentir bem. Não 
precisamos de ter o armário cheio, essa futilidade que existe 
hoje em dia. E é esse sentido que eu procuro com a GRIGI. 

Is GRIGI proof that quality and principles are essential 
for a brand to succeed, even in a climate of crisis?
Without a doubt. I tend to say that if it hadn’t been for 
knitted cork, GRIGI wouldn’t be where it is today, nine months 
after having entered the market. Because it opened doors, 
it seems you just have to say «knitted cork» and a range of 
opportunities are opened up for GRIGI.

Due to the fact that is such an innovative use of cork?
It is this issue of enabling cork to touch the skin. People see it 
as something very structured, rigid. And they never imagined 
that you could get to the point where the material is so subtle.

You say that «the major responsibility of clothing is 
that of strongly influencing a lifestyle». What is the 
GRIGI lifestyle?
As a businesswoman, my intention is to sell, of course. But, 
as a fashion designer and a brand, I want my pieces to last 
80 years. I think that it’s enough for us to have one piece 
that is good, with which we feel good. We don’t need to 
have a packed wardrobe, this futile exercise of today’s world. 
And it is this idea that I am looking for with GRIGI. And I am 
very, very demanding when it comes to the finishes of the 
pieces, for them to become as durable as possible, because I 

E eu sou muito, muito exigente com os acabamentos das peças, 
para elas terem o máximo de durabilidade possível, porque se 
eu estou a prometer isso ao cliente, isso tem de estar garantido. 
Tudo é estruturado ao milímetro na GRIGI. 

Falemos das novas coleções.
Estamos agora a entrar na segunda coleção propriamente dita. 
Temos a primeira, a Natural Box, que foi o boom da GRIGI, e a 
nova, para a primavera-verão 2015, que fomos apresentar em 
Paris e Milão. E depois temos uma coleção-cápsula de mantas 
mindericas, que tem três temas: a parte clássica, uma parte 
mais trendy e depois tem a parte comercial, que está muito 
relacionada com bolsas, malas... Mas, ainda hoje as pessoas me 
estão a comprar a primeira coleção. 

Isso vai precisamente ao encontro do propósito da 
marca, de criar peças duradouras. 
Exatamente. E a nova coleção tem os mesmos registos, a 
mesma paleta de cor, embora em termos de malha de cortiça 
não tenha tantas peças, porque procurei cortar um pouco no 
consumo da malha, para não tornar a malha uma coisa tão banal. 

Define a GRIGI, acima de tudo, como um laboratório. 
É o desejo de inovar, descobrir e experimentar que 
a impulsiona? 
Completamente. O meu ADN mesmo é a parte do experimentar, 
do criar, pesquisar. É sem dúvida o meu registo nº1.

Qual tem sido o feedback à GRIGI?
Extraordinário. Costumo dizer que a GRIGI é um bebé que não 
nasceu da minha barriga, mas nasceu das minhas mãos. E é 
o meu bebé, que eu estou a ver crescer, que ainda não sabe 
falar, mas já sabe dar os primeiros passos. E sinto-me uma mãe 
orgulhosa. A GRIGI lançou-se no mercado a sério em janeiro e 
aquilo que está a acontecer agora era o que eu perspetivava 
para daqui a dez anos. Nunca tive um feedback negativo. A 
GRIGI está a crescer e isso é igual a postos de trabalho, neste 
momento já somos sete pessoas.  

O que ainda sonha para uma marca que está a superar 
todas as expectativas?
Que se torne a Casa GRIGI, que alguém venha e pegue na malha 
para uma linha de sapatos, gostava que alguém pegasse na 
malha para a área da agricultura, porque a malha tem imenso 
potencial para agricultura… E começar assim a desdobrar-se, a 
tornar-se mesmo numa casa. 

am promising this to the customer; this has to be guaranteed. 
Everything is structured down to the millimetre at GRIGI.

Let’s talk about the new collections.
We are now entering the second collection proper. We have 
the first, Natural Box, which was GRIGI’s ‘boom’, and the new 
one, for spring-summer 2015, which we presented in Paris 
and Milan. And then we have a capsule collection of Minde 
blankets, which has three themes: the classic part, a more 
trendy part and then it has the commercial part, which has a 
lot to do with bags, handbags... But, people are still buying the 
first collection from me today.

This matches the brand’s purpose precisely, to create 
lasting pieces.
Exactly. And the new collection has the same register, the 
same colour palette, although in terms of knitted cork it doesn’t 
feature as many pieces, because I have tried to cut down on the 
use of the knitwear, so as to stop the knitted cork becoming 
something banal.

Above all else, you define GRIGI as a laboratory. Is 
the desire to innovate, discover and experiment what 
drives you?
Completely. My very DNA is the part of experimenting, of 
creating, of researching. It is without a doubt my no.1 register.
  
What feedback have you had for GRIGI?
Extraordinary. I like to say that GRIGI is a baby that wasn’t 
born from my tummy, but was born from my hands. It is my 
baby, which I am watching grow, which hasn’t learnt how to 
talk yet, but is already taking its first steps. I feel like a proud 
mother. GRIGI entered the market properly in January and what 
is happening now was what I was envisaging for ten years 
from now. I have never had any negative feedback. GRIGI is 
growing and this is the same with jobs; at the moment we are 
now seven people.

And what else do you dream for a brand that is 
exceeding every expectation?
That it becomes the GRIGI fashion house, that someone comes 
along and uses the knitted cork for a range of shoes, I would 
like someone to use knitted cork for the area of agriculture, 
because knitted cork has great potential for agriculture... And 
start like this, developing, and really become a fashion house.
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Imagens com História
Images with History
˙Maria Pires Texto Text  
˙Leica Camera AG Fotografia Photography

leiCa 

Momentos que ficam para sempre, instantes: de alegria, 
como um simples brilho de olhar; de dor, como uma 
lágrima que, embora estática, parece resvalar pelo 
rosto, incessantemente…
Esta é uma história com cem anos que começou a ser 
escrita, ou melhor, fotografada, quando Oskar Barnack, 
em março de 1914, deu por terminada a sua invenção, a 
Ur-Leica, uma câmara de 35 mm, um protótipo do modelo 
que viria a entrar no mercado na década de 1920, 
produzido pela empresa alemã de equipamentos óticos 
Ernst Leitz Optische Werke.

Moments that last forever, instants: of joy, such as a simple 
sparkle in an eye; of pain, such as a tear, which, although 
static, seems to drift across the face, incessantly...
This is a story lasting 100 years, which started being 
written, or rather photographed, when, in March 1914, 
Oskar Barnack made the finishing touches to his invention, 
the Ur-Leica, a 35mm camera, a prototype of the model 
that would come onto the market in the 1920s, produced 
by the German optical equipment company Ernst Leitz 
Optische Werke. 
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Desde a era unicamente da película fotográfica, passando 
pela primeira máquina digital (a S1, em 1996), até aos dias 
de hoje, Leica foi sempre sinónimo de alta tecnologia, 
de precisão, de fabrico manual, de design apelativo e de 
inovação tecnológica, e nenhuma outra marca revolucionou 
deste modo o mundo da fotografia, munindo os 
profissionais, e/ou aficionados, das melhores ferramentas 
para captar instantes.

From the era of just photographic film, or the first digital 
camera (the S1, in 1996), to nowadays, Leica has always 
been synonymous with high technology, with precision, 
with handcrafted products, with attractive design and 
with technological innovation, and no other brand has 
revolutionised the world of photography in this way, arming 
professionals and/or devotees with the finest tools for 
capturing instances.

1996 1999 2003 2009

1998 2002 2008

1996

19981992

Oskar Barnack Ernest Leitz
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E porque «uma imagem vale mais que mil palavras» a Leica 
Camera AG, sediada na Alemanha, estando representada 
em Portugal, com uma segunda unidade de produção, em 
Vila Nova de Famalicão, está a levar a cabo ao longo deste 
ano uma série de iniciativas, como projectos culturais, 
concursos, exposições, apresentação de livros e uma 
edição especial da LFI (revista da empresa) que tem como 
título «100 years of Leica photography», onde figuram 
imagens icónicas que marcaram estes últimos cem anos. 
Adicionalmente, são lançados dois modelos comemorativos 
do centenário da marca: a Leica S Edition 100 e a Leica 
D-Lux 6 Edition 100.
Para uns significa trabalho, para outros prazer, mas para 
todos Leica é sinónimo de paixão. Um rasgo de luz, um 
momento perfeito, uma sensibilidade singular e uma Leica. 
Assim é arte de criar imagens memoráveis.

2012 2014

20132011

And because «a picture is worth a thousand words», 
Leica Camera AG, based in Germany, and which is 
represented in Portugal with a second production unit 
in Vila Nova de Famalicão, is carrying out throughout 
this year a series of initiatives, such as cultural projects, 
competitions, exhibitions, book launches and a special 
issue of LFI (the company’s magazine) the title of which 
is «100 years of Leica photography», and which features 
iconic images that have marked these last 100 years. 
Additionally, it is launching two models commemorating 
the brand’s centenary: the Leica S Edition 100 and the 
Leica D-Lux 6 Edition 100.
For some it means work, for others pleasure, but for 
everyone Leica is synonymous with passion. A flash 
of light, a perfect moment, a singular sensitivity and a 
Leica, such is the art of creating memorable images. 
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stora Hotellet
Vida de Marinheiro 
A Seaman’s Life
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Erik nissen johansen Fotografia Photography
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Construído em 1895 em Umeå, no Golfo 
de Bothnia, Suécia, o Stora Hotellet foi 
recentemente renovado, reabrindo com novo 
fôlego a tempo de celebrar, em 2014, o ano de 
Umeå como Capital Europeia da Cultura. 
Já com uma longa história, marcada pelo travo 
salgado da água do mar, o edifício foi construído 
com recursos da Missão de Marinheiros local, 
albergando simultaneamente o melhor hotel 

Built in 1895 in Umeå, in the Gulf of Bothnia, 
Sweden, the Stora Hotellet was recently 
renovated, opening once again with fresh 
impetus in time to celebrate, in 2014, Umeå’s 
year as European Capital of Culture.
Looking back over a long history, marked by the 
salty aftertaste of seawater, the building was 
built with resources from the local Seaman’s 
Mission, and housed both the city’s best hotel 

da cidade e os próprios escritórios da Missão, 
sendo desde sempre um encontro entre dois 
mundos – a alta sociedade e o mundo dos 
trabalhadores marítimos. 
Inspirando-se neste cruzamento de realidades, 
a Stylt Trampoli devolveu ao hotel o seu velho 
esplendor, redecorando-o com uma mistura 
inesperada entre o ambiente dos marinheiros e 
a elegância da alta sociedade. 
No renovado Stora Hotellet, todo o conceito 
gira em torno destes contrastes – veludo e lona, 
água salgada e champagne, delicado e rude. Os 
próprios quartos, que vão desde a luxuosa suíte 
master até aos pitorescos quartos equipados 
com beliches, foram nomeados com palavras 
associadas à vida no mar, como Aventura, 
Saudade e Superstição, e por todo o hotel são 
diversos os pormenores que remetem para a 
herança histórica da cidade. 

and the mission’s offices, and has always been a 
meeting point between two worlds – high society 
and the world of working seamen.
Taking inspiration in this crossover of realities, 
Stylt Trampoli has returned to the hotel its original 
splendour, redecorating it with an unexpected 
blend between seafaring setting and the elegance 
of high society.
In the renovated Stora Hotellet, the entire concept 
revolves around these two contrasts – velvet 
and canvas, seawater and champagne, delicate 
with rough. The rooms themselves, which include 
anything from the luxurious master suite to the 
picturesque rooms fitted with sleeping berths, 
have been given names associated with life at sea, 
such as Adventure, yearning and Superstition, and 
throughout the hotel there are details referring to 
the historic legacy of the city.
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Espelhando o romantismo incontornável de 
Florença, o hotel Continentale assimila o ambiente 
contagiante da cidade italiana e recebe os seus 
hóspedes em espaços de design refinado.
Da autoria do arquiteto florentino Michele Bönan, 
os interiores do hotel são harmoniosamente simples 
graças à predominância de cores claras, apenas 
acompanhadas dos tons naturais da madeira. 
Inspirados na moda e no design dos anos 1950, 
os 43 modernos quartos e suítes acolhem os 
convidados com linhas puras e uma irresistível 
combinação de fantasia e elegância. No bar La 
Terrazza, o cenário de Florença funde-se com o 
ambiente cosmopolita do Continentale, convidando 
a descobrir com o olhar os tesouros da Renascença.

Reflecting the incontrovertible romanticism of 
Florence, the hotel Continentale soaks up the 
infectious atmosphere of the Italian city and 
welcomes its guests in spaces of polished design.
Conceived by Florentine architect Michele Bönan, 
the hotel’s interiors are harmoniously simple thanks 
to the predominance of light colours, accompanied 
by nothing but the natural hues of wood. 
Inspired by fashion and by design of the 1950s, the 
43 modern rooms and suites welcome guests with 
pure lines and an irresistible combination of fantasy 
and elegance. In the La Terrazza bar, the backdrop of 
Florence melts with the cosmopolitan atmosphere 
of the Continentale, inviting you to make a visual 
discovery of the treasures of the Renaissance. 

Continentale
Romance em Florença 
Romance in Florence
˙Estela Ataíde Texto Text ˙lungarno collection Fotografia Photography
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Inaugurada em junho, a oitava propriedade da Firmdale Hotels em Londres foi decorada para 
refletir a alma da sua localização, no coração do Soho, a poucos minutos de Piccadilly, Mayfair 
e Regent Street. 
Projetado por Tim e Kit Kemp, proprietários da Firmdale Hotels, o ambiente do Ham yard Hotel 
funde traços campestres com elementos urbanos para refletir a vitalidade eclética de Londres. 
A efervescência desta área da cidade reflete-se em espaços repletos de cor, padrões, texturas 
e detalhes inesperados, que inspiram a imaginação. 
Além de 91 quartos e 24 apartamentos residenciais, o hotel disponibiliza 13 lojas, restaurante, 
bar, spa, teatro com 188 lugares e bowling. 

Opened in June, the eighth property of Firmdale Hotels in London has been decorated to 
reflect the spirit of its location in the heart of Soho, a few minutes from Piccadilly, Mayfair 
and Regent Street.
Designed by Tim and Kit Kemp, owners of Firmdale Hotels, the environment of the Ham yard 
Hotel blends country features with urban elements to reflect the eclectic vitality of London. 
The buzzing nature of this part of the city is reflected in spaces packed with colour, patterns, 
textures and unexpected details, inspiring the imagination.
In addition to 91 rooms and 24 residential apartments, the hotel features 13 shops, a 
restaurant, a spa, a 188-seat theatre and a bowling alley. 

HaM yarD Hotel 
Country Urbano ˙ Urban Country
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Firmdale hotels Fotografia Photography
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Hôtel Vernet
Charme Renovado ˙ Renovated Charm
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Bernard touillon  Fotografia Photography Para celebrar o seu centésimo aniversário desde 

que abriu as portas numa das mais exclusivas 
áreas de Paris, o 8ème arrondissement, o histórico 
Hôtel Vernet foi renovado pelo designer de 
interiores François Champsaur. 
Propriedade do grupo Bessé Signature, o histórico 
hotel é uma verdadeira instituição da tradição 
parisiense, prestando homenagem à elegância e 
savoir-faire franceses. Convidando os hóspedes 
a visitar e explorar o espaço, o novo design 
enceta um interessante diálogo com a história 
do local e elementos tradicionais originais – pisos 
em mármore, painéis de vidro e colunas brancas 
– são equilibrados subtilmente com toques 
de modernidade, como pinturas abstratas e 
mobiliário contemporâneo. Do hall de entrada 
aos quartos, sente-se uma energia dinâmica 
que rejuvenesce a atmosfera sem necessitar 
de recorrer a desnecessária ostentação. 

To celebrate the 100th anniversary since opening 
its doors in one of the most exclusive parts of 
Paris, the 8th arrondissement, the historic Hôtel 
Vernet has been renovated by interior designer 
François Champsaur.
Owned by the Bessé Signature group, the historic 
hotel is a veritable institution of Parisian tradition, 
paying tribute to French elegance and savoir-
faire. Inviting guests to visit and explore the 
space, the new design embarks on an interesting 
dialogue with the history of the site and original 
traditional elements – marble floors, glass panels 
and white columns – are subtly balanced with 
touches of modernity, such as abstract paintings 
and contemporary furniture. From the entrance 
hall to the rooms, you can feel a dynamic energy 
rejuvenating the atmosphere without the need 
to resort to unnecessary ostentation. 
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Presidente e Fundadora da S+A, Interior Design Nini Andrade Silva
President & Fouder of S+A, Interior Design by Nini Andrade Silva

Ao longo dos últimos anos, assistiu-se no mercado ao 
desenvolvimento e consolidação do conceito de Design de 
Interiores, conceito este que deve ser percecionado pela simbiose 
criada entre a estética e a funcionalidade dos espaços, conferindo 
aos mesmos traços de individualidade, distinção e excelência 
que os diferenciam dos demais e, acima de tudo, os posicionam 
de forma competitiva no mercado. O Design de Interiores é, 
assim, responsável pelo desenvolvimento de um programa ao 
nível da arquitetura de interiores que melhor se adequa a cada 
espaço, preocupando-se com os detalhes e a sua personalização, 
atribuindo-lhes humanidade, alma e glamour, fatores 
determinantes na tomada de decisão dos utilizadores finais e que 

são, assim, responsáveis pelo sucesso final de cada projeto.
O reconhecimento da importância e das vantagens competitivas 
do Design de Interiores criou profundas alterações no mercado 
consumidor e ditou a tendência da procura verificada a nível 
mundial. Esta necessidade refletida junto do mercado determina 
que a proposta de valor dada pelo Design de Interiores é cada vez 
mais uma realidade incontornável.
O Design de Interiores pode e deve ser visto como a peça de união 
entre as necessidades de projeto e o projeto propriamente dito, 
colocando definitivamente de parte a ideia de que o mesmo nasce 
no pós arquitetura, entendendo-se, sim, como uma opção de 
projeto que potencia a obra, o espaço e os próprios Clientes.

Over recent years the market has witnessed the development and 
consolidation of the concept of Interior Design, a concept that 
should be seen as the symbiosis created between the aesthetics 
and functionality of spaces, giving them their individuality, 
distinctiveness and excellence, which sets them apart from the 
rest and, above all else, gives them a competitive advantage on the 
market. Interior Design is thus responsible for the development of 
interior architectural concept that best fits to each space, paying 
attention to the details and their personalisation, endowing them 
with humanity, soul and glamour, decisive factors in the decision 
making of the final users, who are thus responsible for the end 
success of every project.

The recognition of the importance and of the competitive 
advantages of Interior Design has brought about great changes 
in the consumer market and dictated demand trends around the 
globe. This need reflected in the market means that the value 
suggested by interior design can no longer be ignored. 
Interior Design can and should be seen as the meeting point 
between the project’s requirements and the project itself, 
definitively putting aside the idea that it is something 
created to finish off the architecture, and rather understood 
as a project option that enhances the work, the space and 
the customers themselves.  

A importância e o reconhecimento do design de interiores

OPINIãO
O P I N I O N

The Importance and Recognition of Interior Design

Nini Andrade silva

François Champsaur, um colecionador apaixonado 
por arte, deixou a sua paixão pela criatividade 
refletir-se na nova decoração do hotel, 
selecionando um conjunto de desenhos, telas e 
gravuras que formam uma interessante coleção. 
Quase imperceptível do exterior, o novo estilo 
do Hôtel Vernet é uma jornada de descoberta 
gradual à medida que se transita entre os 
diferentes ambientes do edifício, do lobby, onde 
uma enorme carpete abstrata da autoria de Jean 
Michel Alberola recebe os hóspedes com uma 
explosão de cor, ao restaurante banhado de luz, 
que atravessa generosamente o telhado de vidro 
desenhado por Gustave Eiffel. 
Graças à intervenção de François Champsaur, 
a aura de requinte que sempre distinguiu o 
hotel ao longo dos últimos cem anos, é agora 
acompanhada pela leveza da modernidade, 
numa alquimia vencedora que transporta o 
Hôtel Vernet para o século XXI. 

François Champsaur, a collector passionate 
about art, has allowed his passion for creativity 
to be reflected in the new decoration of the 
hotel, selecting a series of drawings, paintings 
and prints that form an interesting collection.
Almost imperceptible from outside, the new 
style of the Hôtel Vernet is a voyage of gradual 
discovery as you make your way through 
the different environments of the building, 
from the lobby, where a huge abstract carpet 
designed by Jean Michel Alberola greets guests 
with an explosion of colour, to the restaurant 
bathed in light, generously passing through the 
glass roof designed by Gustave Eiffel.
Thanks to François Champsaur’s involvement, 
the aura of refinement that has always 
distinguished the hotel over the last 100 
years is now accompanied by the lightness of 
modernity, in a winning formula that transports 
the Hôtel Vernet into the 21st century.    
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É frequentemente apelidada de «Veneza do 
Norte», pelos românticos canais que a percorrem, 
atravessados por pontes centenárias. Não há 
gôndolas, nem gondoleiros com especiais dotes 
vocais, mas há outras pequenas embarcações 
que levam os forasteiros a ouvir todos os sons 
da cidade medieval – pontilhada aqui e além por 
pormenores góticos –, a escutar o gargalhar 
oriundo dos parques verdejantes que por lá 
abundam e a sentir os aromas doces de uma 
qualquer fábrica de chocolate.

It is often referred to as the «Venice of the 
North» thanks to the romantic canals that flow 
through it, crossed by age-old bridges. There are 
no gondolas, or vocally talented gondoliers, but 
there are other small boats that carry foreigners 
to hear the sounds of the medieval city – dotted 
here and there with gothic details –, to listen to 
the laughter coming from the green parks that 
abound there and to catch the sweet aromas 
from one of many chocolate factories.

bruges 
«Veneza do Norte» ˙ «Venice of the North»
˙Maria Pires Texto Text ˙Visit Flanders / www.milo-profi.be Fotografia Photography Bruges é uma cidade pequena. Convém caminhar 

e conhecer todos os recantos do centro da cidade, 
cujo burburinho se faz também de turistas que 
se deslocam de bicicleta ou de caleche. A Grote 
Markt (Grande Praça) é efetivamente ampla e nela 
se encontra o antigo e respeitável Campanário 
de Bruges, com cerca de 83 m de altura, que 
acolhe um carrilhão com 47 sinos, lugar predileto 
dos fotógrafos, ávidos por engolir de uma só vez 
a grande praça, os telhados das casas e a rede 
de canais repleta de barquinhos num vaivém 
constante. Nesta praça ainda hoje, aos domingos, 
se realiza um mercado tradicional que remonta 
ao fim do primeiro milénio.

Bruges is a small city. It’s a good idea to walk its 
streets and get to know every corner of the city 
centre, which bustles with tourists too, riding 
bikes or taking a trip in a carriage. The Grand 
Place is indeed large and in it you’ll find the old 
and venerable Belfry of Bruges, dominated by its 
tower measuring some 83 metres, and featuring 
a carillon with 47 bells, a popular spot for 
photographers, keen to capture in a single shot 
the large square, the roofs of the houses and the 
network of canals packed with boats, toing and 
froing. Even today, a traditional market dating 
back to the end of the first millennium is held 
every Sunday in this square.   
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Reikjavik, capital da Islândia, parece um lugar pacato, cheio de 
casinhas coloridas, mas por detrás da aparência bucólica, escondem-
-se bares trendy, lojas e hotéis do mais arrojado design, cafés e 
restaurantes modernos e eventos como o Futurice, um desfile anual 
de moda em cenários incríveis iluminados pelo sol da meia-noite.
Para além da exótica Björk e dos Sigur Rós, Reikjavik possui 
dezenas de museus, galerias, orquestra sinfónica, ópera e uma 
companhia de bailado. Mas a quintessência do deleite será a feérica 
Bláa Lonid, uma imensa piscina termal ao ar livre, nas proximidades 
da capital.

Reykjavik, Iceland’s capital, looks like a peaceful place, filled with 
colourful little houses, but behind this bucolic appearance there 
lie trendy bars, stores and hotels boasting the most daring design, 
modern cafés and restaurants and events such as Futurice, an 
annual fashion show in incredible settings lit by the midnight sun.
In addition to the exotic Björk and Sigur Rós, Reikjavik is home to 
dozens of museums, galleries, a symphonic orchestra, opera and a 
ballet company. But the quintessential holiday treat would be the 
magical Bláa Lonid, a huge open air thermal pool, on the outskirts 
of the capital.

No lado oposto ao Campanário, perfila-se uma 
série de casinhas coloridas, com as fachadas 
revestidas de pequenos ladrilhos vermelhos e 
telhados em cunha. Muitas albergam restaurantes 
e esplanadas, que nas manhãs de sol se enchem de 
gente indolente.
Atrás das fachadas da cidade oculta-se uma 
Bruges interior que valerá a pena conhecer: a 
gótica Câmara Municipal, a Igreja do Santo Sangue 
e a de Nossa Senhora, o Gruuthusemuseum, o 
Museu Brangwyn, etc. E quando o cansaço tomar 
conta do corpo, é tempo de experimentar uma das 
500 variedades de cerveja belga, a acompanhar, 
por exemplo, um prato de frutos do mar, aqui 
confecionados de forma exímia.
No regresso, traga rendas e bordados tradicionais, 
dignamente representados em algumas casas de 
reputação irrepreensível. Ou traga o coração cheio 
de vivências memoráveis.

On the other side from the tower, stands a series of 
colourful houses, with façades lined with small red 
tiles and boasting wedge-shaped rooftops. Many 
of them house restaurants and terraces spilling out 
onto the square to be filled with idle folk.
Behind the city’s façades lies hidden an inner 
Bruges, well worth getting to know: the gothic 
town hall, the Chapel of the Holy Blood, and the 
Church of Our Lady, the Gruuthusemuseum, the 
Brangwyn Museum, etc. And when your legs can 
walk no more, it’s time to sample one of the 500 
varieties of Belgian beer, to accompany, for example, 
a plate of seafood, prepared exceptionally here.
When you return home, take with you traditional 
lace and embroidery, worthily represented in some 
of stores of irreproachable reputation. Or take with 
you a heart bursting with memorable experiences.

reikJaVik
Cidade de Contrastes ˙ City of Contrasts 
˙Maria Pires Texto Text ˙Visit reykjavík/ 1,3 ragnar th. sigurdsson; 2 www.iceland.is Fotografia Photography
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Setting of Spielberg’s mythical film Jaws, the gem 
of New England lies 11 kilometres off the southern 
coastline of Massachusetts, in the USA. Boasting 
a rich history and culture, charming fishing towns, 
kilometres of endless beaches, a lively art scene 
and nightlife, it’s no wonder that Martha’s Vineyard 
is a highly desirable destination, and just as much 
for North America’s elite.
Its name is owned to a British explorer, 
Bartholomew Gosnold, who discovered it in 1602, 
covered in wild grapes, and gave it its name in 
honour of his daughter Martha. The beaches and 
cliffs, the lighthouses, the beach houses, the 
country’s oldest carrousel, the parks, the trees 
and the flowers, the mansions, churches and 
monuments the Cultural Centre, the Martha’s 
Vineyard Museum, are just some of its attractions.
Six towns, six histories and about a hundred square 
miles of farms and forests, towns and beaches. you 
can gain a fleeting insight into the island in just a 
few days, but you would need years to explore it 
and your discoveries will always be emotional ones.

Cenário do mítico filme «Tubarão», de Spielberg, 
a joia da Nova Inglaterra fica a 11 km da costa Sul 
de Massachusetts, nos EUA. Com uma História e 
cultura riquíssimas, charmosas vilas de pescadores, 
quilómetros de praias intermináveis e uma intensa 
atividade artística e diversão noturna, não é de 
estranhar que a Ilha Martha’s Vineyard seja um destino 
muito desejado, inclusive pela elite norte-americana.
O seu nome deve-se a um explorador britânico, 
Bartholomew Gosnold, que a descobriu em 1602, 
coberta de uvas selvagens, e a batizou assim em 
honra da sua filha Martha. As praias e falésias, os 
faróis, os chalés, o carrossel mais antigo do país, os 
parques, as árvores e as flores, as mansões, igrejas 
e monumentos, o Centro Cultural, o Museu da 
capital, são apenas alguns dos atrativos. 
Seis cidades, seis histórias e cerca de 260 quilómetros 
quadrados de quintas e florestas, vilas e praias. Pode 
sentir-se um sabor fugaz da ilha em apenas poucos 
dias, mas serão precisos anos para explorá-la e haverá 
sempre descobertas emocionantes.

MartHa's VineyarD
A Ilha dos Famosos ˙ The Island of the Famous 
˙Maria Pires Texto Text ˙Massachusetts office of travel and tourism Fotografia Photography
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Uma das cidades mais idílicas da Europa e capital 
do estado do Tirol, Áustria, Innsbruck está 
aninhada no coração dos Alpes. Aqui, misturam-
-se o passado e o futuro: os seus monumentos 
são testemunhas de uma História rica e convivem 
com sua notável e internacional arquitetura pós-
-moderna. O Palácio Imperial de Hofburg, o 
Castelo Ambras, a Torre Ottoburg e a Basílica 

One of Europe’s most idyllic cities and capital of 
the Austrian state of Tyrol, Innsbruck is nestled 
in the heart of the Alps. Here, the past and future 
intertwine; its monuments bear witness to a 
rich history, rubbing shoulders with its striking 
and international postmodern architecture. 
The Hofburg (Imperial Palace), Ambras Castle, 
Ottoburg Tower and the Wilten Basilica tell of 

innsbruCk 
Paisagens Alpinas   
Alpine Landscapes
˙Maria Pires Texto Text
 ˙2010/tVB innsbruck/1,4 christoph lackner; 5 wurm; 6 Mario webhofer; 7 Marko wramen Fotografia Photography
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Wilten narram um vibrante passado, mas, nos últimos 
tempos, projetos como a Galeria da Câmara Municipal e 
o trampolim de saltos de esqui no Bergisel contribuíram 
para dar uma nova forma à cidade. Innsbruck é um 
impressionante cenário, onde atrativos eventos, como os 
Verões da Dança, as Semanas de Música e o Festival do 
Advento, surpreendem o visitante.
Innsbruck também causa admiração pela impressionante 
morfologia montanhosa dos arredores. É por isso 
imprescindível uma subida ao topo do Seegrube, a 
cerca de 2.000 m de altura, de onde é possível apreciar 
esplêndidas paisagens.

a vibrant past, but, in recent times, projects such as the 
Town Hall Gallery and the Bergisel Ski Jump contribute 
to give new form to the city. Innsbruck is an impressive 
setting, in which attractive events, such as the Dance 
Summers and Music Weeks and the Advent Festival, will 
astound visitors.
Innsbruck also arouses admiration for the impressive 
mountainous morphology of its surroundings. A trip to 
the top of the Seegrube, from which to take in the 
stunning scenery at an altitude of about 2000 metres, 
is therefore a must.   
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Famous throughout Japan for its irresistible 
cheese tarts, the PABLO chain of stores recently 
opened a new space in Himeji, Hyogo prefecture. 
The production process of the tarts – PABLO’s 
star product –, from the blend of ingredients 
to the moment they are served, as well as the 
baking, finishing and packing, provided inspiration 
for interior designer Mitsuru Komatsuzaki when 
creating the concept for the new store. 
Striving to create an environment that captures 
the interest and attention of customers 
while they are waiting their turn to be served, 
Komatsusaki has made a visual spectacle of 
the space, making the entire process of waiting 

Famosa em todo o Japão pelas suas irresistíveis 
tartes de queijo, a cadeia de lojas PABLO abriu 
recentemente um novo espaço em Himeji, Hyogo. 
O processo de produção das tartes – produto 
estrela da PABLO –, da mistura dos ingredientes 
até ao momento de servir, passando pelo 
cozimento, o acabamento e o acondicionamento, 
foram a fonte de inspiração do designer de 
interiores Mitsuru Komatsuzaki para criar o 
conceito da nova loja.
Procurando conceber um ambiente que captasse o 
interesse e a atenção dos clientes enquanto estes 
aguardassem a sua vez para serem atendidos, 
Komatsuzaki fez do espaço um espetáculo 
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Pablo HiMeJi
Movimentos Sinuosos ˙ Sinuous Movements
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Masahiro ishibashi Fotografia Photography
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Impulsionados pelo sucesso da Champanheria da Baixa, Rui 
Botelho e Bruno Gomes desdobraram o conceito do primeiro 
espaço e abriram um novo ambiente na cidade do Porto, 
desta feita no Palácio do Comércio. 
Evocando a elegância dos anos 1950, a Champanheria da 
Baixa Bistrô revela-se um surpreendente restaurante de 
dois pisos, onde duas grandes portas de bronze denunciam 
o requinte por descobrir no interior. Ocupando um lugar de 
destaque na decoração, o ácer marca presença em ambos os 
pisos do restaurante: no rés do chão, um deslumbrante ácer 
evidencia-se no centro do bar circular e, subindo por uma 
escada em caracol até ao primeiro piso, as suas folhagens 
púrpura levitam em contraluz na ampla fachada de vidro.
Fazendo jus à palavra bristrô, não poderiam faltar na carta 
queijos franceses, flûtes de champagne e o exclusivo foie 
gras, aqui servido com pão tostado em azeite. 

Boosted by the success of the Champanheria da Baixa, Rui 
Botelho and Bruno Gomes have unfolded the concept of 
the first space and opened a new environment in the city 
of Oporto, this time in the Palácio do Comércio.
Evoking the elegance of the 1950s, the Champanheria da 
Baixa Bistrô takes form in a striking, two-storey restaurant, 
in which two bronze doors give away the refinement to be 
found within. A highlight in the décor, maple trees feature 
on both floors of the restaurant: on the ground floor, 
a stunning maple tree can be seen in the centre of the 
circular bar and, climbing a spiral staircase up to the first 
floor, its magenta foliage levitates against the light of the 
generous glass façade.
Living up to the word bistrô, the menu couldn’t go without 
French cheese, glasses of champagne and the exclusive 
foie gras, served here with bread toasted in olive oil.    

CHaMPanHeria 
Da baixa bistrô
Elegância na Invicta ˙ Elegance in Oporto
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Champanheria da Baixa Bistrô Fotografia Photography

visual que torna todo o processo de espera 
muito mais agradável. As linhas curvas, uma das 
características mais marcantes da loja, são já 
uma assinatura dos espaços PABLO. Nesta nova 
loja, as linhas percorrem, a partir da fachada, um 
sinuoso movimento até ao interior, parecendo criar 
um túnel que indica o caminho. As plantas, que 
acompanham o movimento ondulante das linhas, 
acrescem um toque de fantasia ao mundo PABLO. 

much more pleasant. The curved lines, one of the 
store’s most striking characteristics, are already 
a design signature in PABLO spaces. In this new 
store, from the façade the lines take a sinuous 
path into the interior, seemingly creating a tunnel 
leading the way. The plants accompanying the 
undulating movement of the lines, add a touch 
of fantasy to the PABLO world.
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Localizado em Beaugrenelle, um espaço comercial 
no 15ème arrondissement de Paris inaugurado 
em 1978, o restaurante Eclectic presta uma 
homenagem contemporânea à arquitetura 
brutalista, muito em voga nos anos 1970.
Para o seu primeiro trabalho em solo francês, 
Tom Dixon e o gabinete Design Research Studio 
foram desafiados a imaginar uma reinterpretação 
das cervejarias clássicas, criando um espaço para 
160 pessoas que apresentasse um conceito de 
brasserie totalmente inovador. 

Located in the Beaugrenelle, a shopping centre 
in Paris’ 15th arrondissement opened in 1978, the 
Eclectic restaurant pays contemporary tribute 
to Brutalist architecture, very much in fashion 
in the 1970s.
For his first project on French soil, Tom Dixon 
and the Design Research Studio were challenged 
to come up with a reinvention of the classic 
brasserie, and create a space for 160 people 
presenting a totally innovative concept. 
Striving to integrate the restaurant into the 

ECLECTIC
Lembrar o Brutalismo ˙ Recalling Brutalism
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Thomas Duval Fotografia Photography

Procurando integrar o restaurante no ambiente modernista 
que o rodeia, Tom Dixon explorou ao máximo o cimento – 
material estrela do brutalismo. Se, em alguns locais, o piso 
em cimento é deixado no seu estado mais «puro», noutros 
é encerado, criando um curioso contraste. As formas 
angulares, também popularizadas nos edifícios brutalistas, 
são homenageadas através de formas geométricas que 
surgem, por exemplo, nos hexágonos que decoram os 
painéis de bronze quente que cobrem as paredes. 
O mobiliário, feito à medida para o projeto, permite criar 
diferentes ambientes dentro do restaurante e o recurso a 
materiais como cobre e couro confere ao Eclectic um clima 
acolhedor, potenciado por um dos elementos centrais em 
qualquer projeto de Tom Dixon  – a iluminação. Refletindo-se 
nas superfícies e realçando cores e materiais, a luz reforça 
o ambiente acolhedor criado pela decoração. 
Uma feliz união entre chique parisiense e excentricidade 
britânica, o Eclectic transforma o conceito de brasserie e 
propõe uma experiência mais confortável e intimista. 

modernist environment surrounding it, Tom Dixon used 
concrete to the full – the star material of brutalism. If, in 
certain areas the concrete floor is left in its purest state, 
in others it is waxed, creating a fascinating contrast. The 
angular shapes, also popularised in brutalist buildings, are 
honoured through the geometric shapes appearing, for 
example, in the hexagons of the warm bronze panels 
lining the walls.
The furniture, bespoke for the project, enables the creation 
of different environments within the restaurant, and the 
use of materials such as copper and leather produce a 
cosy feel to the Eclectic, enhanced by one of the central 
elements of any Tom Dixon project – the lighting. Reflected 
on the surfaces and highlighting colours and materials, 
light reinforces the welcoming environment created by 
the decoration.
A successful blend of Parisian chic and British eccentricity, 
the Eclectic transforms the concept of brasserie, offering 
a more comfortable and cosier experience.
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Situado na Fábrica de Brandy de Odessa, Ucrânia, o 
Shustov Brandy Bar não poderia ter sido projetado com 
um design mais apropriado do que aquele que a equipa do 
gabinete Denis Belenko Design Band delineou. 
Nascido no espaço que albergava anteriormente uma cave 
do século XIX, o Shustov Brandy Bar é agora um ambiente 
com a sua própria história, atmosfera e espírito. 
Todos os elementos deste bar são notoriamente alusivos 
ao mundo do brandy: as paredes estão decoradas com 
barris e os tampos das mesas são em carvalho, material a 
partir do qual são feitos os barris onde a bebida é deixada 
a envelhecer. No lobby, o teto nasce de uma combinação de 
cerca de 20 mil garrafas de brandy, criando uma espécie de 
escultura que homenageia a história da elegante bebida. 

Situated in the Brandy Factory of Odessa, Ukraine, the 
Shustov Brandy Bar couldn’t have been more appropriately 
designed by the team from Denis Belenko Design Band.
Created in the space that formerly housed a 19th century 
cellar, the Shustov Brandy Bar is now an environment with 
its own history, atmosphere and spirit.
Every part of this bar reflects the world of brandy: the 
walls are decorated with barrels and the tables are made of 
reclaimed barrel oak, in which the drink has been left to age. 
In the lobby, the ceiling is hung with 20,000 brandy bottles, 
creating a kind of sculpture honouring the history of the 
elegant drink.

sHustoV branDy bar 
Criatividade Destilada ˙ Distilled Creativity
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Pavel Babienko Fotografia Photography
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A nossa dieta é aquilo que comemos todos os dias, regularmente, 
e que deve ser de forma equilibrada e saudável, cujo objetivo 
global é manter um bom nível de saúde. Tudo o resto são regimes 
específicos para alcançar um objetivo particular, seja de perda ou 
de aumento de peso. Portanto, manter um bom nível de saúde está 
totalmente ligado à maneira como se come. 
Há sempre regras básicas e universais que devem ser cumpridas: 
manter uma alimentação baixa em calorias, comer pouco de cada 
vez e várias vezes por dia, diminuir o consumo de sal, açúcar e 
gorduras saturadas, evitar fritos e aumentar a quantidade de 
alimentos vegetais, crus ou cozidos, desde a fruta às saladas, 
passando pelas leguminosas, hortaliças, legumes e frutos secos.
Juntando a uma alimentação equilibrada e frugal uma boa dose de 
atividade física e uma boa quantidade de água, temos a receita 
perfeita para uma boa saúde.

o Nosso Corpo
O corpo humano é uma máquina perfeita. Mas para se manter 
nessa perfeição deve garantir o equilíbrio proporcionado por uma 
dieta correta, com todos os nutrientes necessários.
Todos somos formados por compostos químicos como a água, 
os hidratos de carbono, representados pela fibra, o açúcar e os 
amidos, por aminoácidos que compõem as proteínas, ácidos gordos 
(presentes nos lípidos, vulgarmente chamados gordura) e ácidos 
nucleicos, o ADN e o ARN. 
Estes compostos químicos são formados por elementos como o 
carbono, o hidrogénio, nitrogénio, oxigénio, fósforo, zinco, cálcio, 
magnésio, ferro, etc. Finalmente, estes compostos químicos e 
elementos existem em diversas formas e combinações, como, por 
exemplo, as hormonas e as vitaminas.
A nutrição é a ingestão destes compostos químicos e elementos 
através da alimentação. O corpo humano é formado pelos 
elementos e compostos ingeridos, digeridos, absorvidos e que 
circulam na corrente sanguínea para alimentar as células do 
organismo. Ou seja, o fundamento da nutrição é alimentar as 
células que compõem o nosso corpo. Para que o nosso organismo 
funcione corretamente, as células têm de receber todos os 
nutrientes necessários à sua boa formação e funcionamento, 
conseguidos maioritariamente através dos alimentos.
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Dieta é boa alimentação
Diet is Eating Well

Our diet is what we eat every day, regularly, and which should be 
balanced and healthy, the overall aim of which is to keep healthy. 
The rest should be referred to as dieting, whether your particular 
goal is to lose weight or to gain weight. Therefore, keeping healthy 
has a direct relationship with the way you eat.
There are always basic and universal rules that should be followed: 
keep up a diet low in calories, eat small amounts and several times 
throughout the day, reduce your intake of salt, sugar and saturated 
fat, avoid fried foods and increase the amount of plant foods, 
raw or cooked, from fruit to salad, as well as legumes, greens, 
vegetables and nuts.
For the perfect recipe for good health, a balanced and frugal diet 
should be joined by a healthy dose of physical activity and a good 
quantity of water.

oUr boDy
The human body is a perfect machine. But to retain this perfection 
you should guarantee the balance provided by a proper diet, with 
all the nutrients needed.
They are all formed by chemical compounds, such as water, 
carbohydrates, represented by fibre, sugar and starches, by amino 
acids, which comprise proteins, fatty acids (present in lipids, 
commonly referred to as fat) and nucleic acids, DNA and RNA.
These chemical compounds are made up of elements such as 
carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorous, zinc, calcium, 
magnesium, iron, etc. Finally, these chemical compounds and 
elements exist in various forms and combinations, such as, for 
example, hormones and vitamins.
Nutrition is the ingestion of these chemical compounds and 
elements through our food. The human body is formed by the 
elements and compounds ingested, digested, absorbed and which 
circulate in the blood flow to fuel the body’s cells. In order for our 
body to function properly, the cells have to receive all the nutrients 
needed for their proper formation and functioning, achieved for 
the most part through food. 
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A preCIosA ágUA
70% do nosso organismo é composto por água, sem 
a qual a vida não é possível. Um ser vivo aguenta um 
tempo considerável sem comer, mas não sem beber. A 
água transporta todas as substâncias no organismo e é 
fundamental para o processo de reações bioquímicas. 
Perdemos uma grande quantidade de água por dia através 
dos processos naturais de eliminação de resíduos e toxinas 
do nosso organismo. Por outro lado o nosso corpo também 
vai buscar água aos próprios alimentos que se ingerem. 
Para repor os níveis de hidratação, além dos alimentos 
sólidos, podem ser usados sumos de frutas, sumos de 
legumes, infusões de ervas e chá verde. Mas a melhor coisa 
para ficarmos saciados é mesmo um bom copo de água.
A água é importante para mantermos todas as nossas 
funções vitais, mas também para transportar todos 
os nutrientes no nosso organismo, nomeadamente os 
micronutrientes tão importantes à vida e saúde, que 
são nada menos do que as vitaminas e os minerais.

preCIoUs WATer
70% of our body is made of water, without which life 
wouldn’t be possible. A living being can survive for a 
considerable about of time without eating, but not without 
drinking. Water transports every substance in the body and 
it is fundamental for the process of biochemical reactions.
We lose a large quantity of water every day through natural 
processes of removing waste and toxins from our body. On 
the other hand our body also takes water from the foods 
that are ingested. To restore hydration levels, in addition to 
solid food, fruit juices, vegetable juices, herb teas and green 
tea can be used. But the best thing for you to feel hydrated 
is a really a good glass of water.
Water is important to maintain vital functions, but also 
to transport every nutrient in your body, namely the 
micronutrients so important to life and health, which are 
no less than vitamins and minerals.

esseNTIAl NUTrIeNTs
Vitamins do not supply energy, but they regulate and 
activate many biochemical reactions in the body. There are 
12 vitamins recognised as essential nutrients, and which 
need to be eaten regularly in your diet to keep healthy. 
Examples of these are water soluble vitamins, which are not 
stored in the body and which you need to be replaced every 
day, such as, for example, vitamin C and complex B vitamins. 
They are mostly found in citrus fruit, in green leaves and in 
beer yeast. Fat soluble vitamins are stored in the liver and 
these include vitamins A, D, E and K, among others. They are 
present in carrots, nuts, pumpkins, broccoli, dark green-leaved 
vegetables and in fruits such as melons.
Mineral salts are needed, albeit in minimal doses, for the 
electrical and chemical reactions of the body, and play a role 
in the formation of teeth, of bones, in regulating cells and in 
the creation of red blood cells.
Even the minerals that are only needed in tiny quantities are 
important, because they play a fundamental catalytic role in 
enzymes. This is the case of manganese, chromium, selenium 
and zinc, for example.
In sticking to a varied diet we have the proper intake of all the 
nutrients essential for the proper functioning of the body.       

os NUTrIeNTes esseNCIAIs
As vitaminas não fornecem energia, mas regulam e 
ativam muitas reações bioquímicas no organismo. Há 12 
vitaminas reconhecidas como nutrientes essenciais, e 
que é necessário consumir regularmente na dieta para se 
manter uma boa saúde. Exemplos destas são as vitaminas 
hidrossolúveis, que não são guardadas no organismo e que 
é preciso repor todos os dias, como, por exemplo, a vitamina 
C e vitaminas do complexo B. Encontram-se principalmente 
nas frutas cítricas, nas folhas verdes e na levedura de 
cerveja. As vitaminas lipossolúveis são armazenadas no 
fígado e entre elas conta-se a A, D, E e K, entre outras. 
Estão presentes na cenoura, frutos secos, abóbora, 
brócolos, vegetais de folhas verde-escuro e em frutas 
como o melão.
Os sais minerais são necessários, embora em doses 
mínimas, para as reações elétricas e químicas das células 
do corpo, intervindo na formação dos dentes, dos ossos, 
na regulação das células e na constituição dos glóbulos 
vermelhos no sangue.
Mesmo os minerais que só são necessários em quantidades 
vestigiais são importantes, porque desempenham um papel 
catalítico fundamental nas enzimas. É o caso de manganês, 
do crómio, do selénio e do zinco, por exemplo.
Ao mantermos uma alimentação variada temos a ingestão 
apropriada de todos os nutrientes essenciais ao bom 
funcionamento do organismo.

CALL CENTER INTERNACIONAL: +351  21 458 85 00
WWW.CLINICADOTEMPO.COM
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aDler Mountain loDge
Na Tranquilidade dos Alpes 
In the Tranquillity of the Alps
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Adler resorts  Fotografia Photography    

Localizado a 1800 metros de altitude no coração das 
Dolomitas, cadeia montanhosa dos Alpes italianos 
considerada Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO, o Adler Mountain Lodge é uma das mais 
aguardadas inaugurações de 2014.
O luxuoso resort foi construído pelo grupo Adler Resorts, 
que comprou o que restava do Hotel Mezdi, datado de 
1938, e o substituiu por um lodge principal e um arco de 
12 pequenos chalés, construídos à semelhança das velhas 
cabanas de montanha tirolesas de forma a integrarem-se 
no cenário idílico do Alpe di Siusi. 

Located at an altitude of 1800 metres in the heart of the 
Dolomites, the mountain range in the Italian Alps awarded 
World Heritage status by UNESCO, the Adler Mountain 
Lodge is one is most eagerly awaited openings of 2014.
The luxury resort was built by the Adler Resorts group, 
which had purchased what remained of the Hotel Mezdi, 
dating from 1938, and replaced it with a main lodge and a 
swathe of 12 small chalets, built to resemble old Tyrolean 
mountain huts so as to blend into the idyllic setting of 
Alpe di Siusi.

Recorrendo a materiais da região e métodos de construção 
sustentável, os arquitetos Hugo & Hanspeter Demetz 
trabalharam com o também arquiteto Rudi Perathoner 
para criar esta acolhedora unidade hoteleira. Com um total 
de 30 quartos, o Adler Mountain Lodge contagia os seus 
hóspedes com a tranquilidade que emana da montanha, 
incentivando-os a esquecer a rotina e a usufruir da beleza 
arrebatadora dos Alpes.  

Using materials from the region and sustainable 
construction methods, architects Hugo & Hanspeter 
Demetz worked with fellow architect Rudi Perathoner to 
create this cosy hotel. With a total of 30 rooms, the Adler 
Mountain Lodge infects its guests with the tranquillity 
emanating from the mountain, encouraging them to 
forget routine life and to enjoy the stunning beauty 
of the Alps.
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torre De PalMa
wine Hotel
História e Tradição ˙ History and Tradition
˙Estela Ataíde Texto Text ˙ramon de Melo Fotografia Photography

Remontando ao ano de 1338, uma tradicional herdade 
alentejana junto à aldeia de Vaiamonte, em Monforte, foi 
recentemente recuperada para receber o Torre de Palma 
Wine Hotel, uma unidade hoteleira de cinco estrelas 
inspirada na história e no modo de vida do Alentejo. 
O novo projeto, assinado pelo arquiteto João Mendes 
Ribeiro e com decoração de Rosarinho Gabriel, procura dar a 
conhecer aos hóspedes os segredos mais bem escondidos 
do Alentejo genuíno. Tomando como mote o quotidiano da 
população das vizinhas ruínas romanas de Torre de Palma, 
que girava em torno da produção de vinho e da criação 
do cavalo lusitano, o Torre de Palma Wine Hotel procura 
proporcionar aos convidados uma experiência que os 
aproxime da história e tradições desta região portuguesa.  
Com 19 unidades de alojamento (oito casas alentejanas, 
cinco quartos no loft rural, cinco quartos no antigo celeiro 
e uma suíte principal), o hotel coloca ainda à disposição dos 
convidados adega, restaurante, spa, espaços corporate e 
para eventos, picadeiro e horta biológica.

Dating all the way back to 1338, a traditional Alentejo farm 
estate close to the village of Vaiamonte, in Monforte, has 
recently been renovated to house the Torre de Palma Wine 
Hotel, a five-star hotel that takes its inspiration in the 
history and in the lifestyle of this Portuguese district. 
The new project, created by architect João Mendes Ribeiro 
and with interior design by Rosarinho Gabriel, strives to 
introduce guests to the best kept secrets of the Alentejo 
at its most authentic. Using as its theme the daily lives of 
the population of the neighbouring Roman ruins of Torre 
de Palma, which revolved around the production of wine 
and breeding Lusitano horses, the Torre de Palma Wine 
Hotel strives to provide guests with an experience that 
brings them closer to the history and traditions of this 
Portuguese region.
With 19 accommodation units (eight Alentejo style houses, 
five rooms in the rural “loft”, five rooms in the old granary 
and a main suite), the hotel also places at guests’ disposal 
a winery, restaurant, spa, spaces for corporate and event 
use, riding arena and organic fruit and vegetable garden.
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A duas horas e meia de viagem de Quito, o 
Mashpi Lodge é o destino de viagem ideal para os 
apaixonados pela natureza. Localizado na Mashpi 
Rainforest Biodiversity Reserve, uma reserva de 
1300 hectares nos Andes Equatorianos, o lodge 
é o ponto de partida ideal para explorar este 
hotspot de biodiversidade Chocó.
Sofisticado e contemporâneo, este refúgio 
no Equador foi construído recorrendo às mais 
recentes técnicas de construção sustentável e 
desenhado para se fundir graciosamente com o 
ambiente que o rodeia. A decoração, minimalista 
e contemporânea, combina tons quentes com 
linhas clean e toques de cor, dando no entanto às 

A drive of two and half hours away from 
Quito, the Mashpi Lodge is the ideal holiday 
destination for nature lovers. Located in the 
Mashpi Rainforest Biodiversity Reserve, a reserve 
covering 1300 hectares of the Ecuadorian 
Andes, the lodge is the perfect starting point for 
exploring this Chocó biodiversity hotspot. 
Sophisticated and contemporary, this refuge in 
Ecuador was built with the very latest techniques 
of sustainable construction and designed to 
blend gracefully into the natural surroundings. 
The minimalist and contemporary décor combines 
warm hues with clean lines and splashes of 
colours, while nevertheless giving the stunning 

MasHPi loDge 
Aventura nos Andes ˙ Adventure in the Andes
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Mashpi lodge Fotografia Photography

paisagens arrebatadoras o lugar de destaque. 
Acomodando um máximo de 44 convidados em 
22 quartos, o Mashpi Lodge oferece acima de 
tudo uma aventura ecológica numa das áreas 
com maior diversidade biológica do mundo, 
acompanhando os seus hóspedes na descoberta 
dos surpreendentes Andes.

scenery a starring role.
Accommodating a maximum of 44 guests in 
22 rooms, more than anything else the Mashpi 
Lodge offers an eco adventure in one of the 
areas with the greatest biodiversity in the world, 
accompanying its guests on their discovery of 
the amazing Andes.
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Construído dois mil metros acima do nível do mar em 
Jabal Akhdar – «a montanha verde», em árabe –, parte 
da cordilheira Al Hajar, o novo Alila Jabal Akhdar é a 
base perfeita para explorar uma das mais espetaculares 
regiões de Omã.
Cercado pelas inspiradoras montanhas Al Hajar e 
debruçado sobre um incrível desfiladeiro, o novo resort do 
grupo Alila Hotels é um paraíso para turistas que queiram 
descobrir a beleza intocada de Omã sem abdicar de luxo e 
conforto no seu refúgio no deserto. 

Built two thousand metres above sea level, in Jabal Akhdar 
– Arabic for «the green mountain» –, part of the Al Hajar 
mountain range, the new Alila Jabal Akhdar is the perfect 
base from which to explore one of the most spectacular 
regions of Oman. 
Surrounded by the awe-inspiring Al Hajar mountains and 
perched above an incredible canyon, the new resort from 
the Alila Hotels group is a paradise for tourists who want 
to discover the pristine beauty of Oman, without forgoing 
luxury and comfort in their desert refuge.

alila Jabal akHDar
Na Montanha Verde ˙ On the Green Mountain
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Alila hotels Fotografia Photography
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Pensado para estar em harmonia com o ambiente 
e preservar a beleza natural da região, o Alila Jabal 
Akhdar foi construído de acordo com os princípios 
LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) e com recurso a técnicas de construção 
e irrigação que refletem as tradições de Omã. 
A combinação de arquitetura contemporânea 
com matérias primas e artesanato locais resulta 
num ambiente único, que coloca os hóspedes em 
contacto com a história da região, dando-lhes a 
conhecer a singularidade deste destino. 

Designed to be in harmony with the environment 
and to preserve the region’s natural beauty, the 
Alila Jabal Akhdar was built according to principles 
of LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) and using construction and irrigation 
techniques that reflect Oman’s traditions. The 
combination of contemporary architecture with 
local prime materials and handicrafts, results in 
a unique setting, which places guests in contact 
with the region’s history, introducing them to 
the singularity of this destination. 
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Garra Italiana
Italian Verve

Repleta de dinamismo, a LIST apresenta 
para este outono-inverno uma coleção 
forte e distinta. Recorrendo à perícia 
da confeção italiana, as peças LIST 
apresentam cortes que favorecem e 
realçam a silhueta feminina. 
Famosa pela sua versatilidade e espírito 
trendy, ao contrário do que acontece 
com as restantes casas de moda, que 
apresentam coleções nove a 12 meses 
antes do início da temporada, a LIST 
reduz esse prazo para dois a três meses, 
sendo assim capaz de apresentar peças 
que refletem verdadeiramente as mais 
recentes tendências do mercado. 

Packed with dynamism, for this autumn-
winter LIST presents a strong and 
distinctive collection. Resorting to the 
expertise of Italian tailoring, the LIST 
pieces present cuts that favour and 
highlight the feminine silhouette. 
Famous for its versatility and trendy 
feel, unlike other fashion houses, which 
present collections nine to 12 months 
prior to season start, LIST reduces this 
period to two or three months, and is thus 
able to present pieces that truly reflect 
the very latest market trends.
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Na coleção outono-inverno, Natalia Alaverdian brinca com 
materiais e silhuetas do lado feminino do grunge dos anos 
1990, combinando padrões florais, veludo e angorá com 
os códigos de design A.W.A.K.E. (All Wonderful Adventures 
Kindle Enthusiasm), que giram em torno de modernos 
cortes de estilo japonês, camadas e alfaiataria. 
Colhendo inspiração nas cores e ostentação do pavão, os 
vestidos e saias longas alargam na extremidade e as golas 
oversized em angorá lembram o formato da majestosa 
cauda deste pássaro. Num inteligente equilíbrio, cores 
vibrantes como azuis vivos, amarelos dourados e verde 
musgo são conciliados com padrões exclusivos e tecidos 
com veludo e angorá. 

In the autumn-winter collection, Natalia Alaverdian plays 
with materials and silhouettes on the feminine side of 
1990s grunge, combining floral patterns, velvet and 
angora with A.W.A.K.E. (All Wonderful Adventures Kindle 
Enthusiasm) design codes, which revolve around modern 
Japanese style cuts, layers and tailoring.
Drawing inspiration from the colours and ostentation of 
the peacock, the dresses and long skirts flair out at the 
bottom and the oversized angora collars bring to mind the 
shape of the majestic tail of this bird. In a smart balance, 
vibrant colours, such as bright blues, golden yellows and 
moss green are combined with exclusive patterns and 
fabrics such as velvet and angora.

a.w.a.k.e 
Grunge no 
Feminino
Grunge in the 
Feminine
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Este outono-inverno, a coleção 21.14 vinteeumcatorze da 
Senhor Prudêncio, marca portuguesa de calçado e acessórios 
dirigida a um público masculino urbano e exigente, faz 
coexistir processos artesanais com processos industriais e 
liberdade de formas. 
Nesta estação, a marca convidou a artista Rita Roque a 
intervir nas imagens do lookbook, desconstruindo-as e 
elaborando uma nova imagética. Assim surge Doppelgänger, 
uma série de colagens de recorte direto, nascidas da 
aglutinação das imagens da coleção, numa procura da 
metamorfose do corpo para dar primazia ao sapato.

This autumn-winter, the collection 21.14 vinteeumcatorze 
from Senhor Prudêncio, Portuguese footwear and 
accessory brand aimed at an urban and discerning 
masculine clientele, brings together handcraft techniques, 
industrial processes and freedom of form.
For this season the brand invited artist Rita Roque to take 
a hand in the lookbook’s appearance, deconstructing its 
images and coming up with a new imagery for the brand. 
This lead to Doppelgänger, a series of collages of directly 
cropped images, created from the amalgamation of images 
from the collection, in a quest for the metamorphosis of 
the body to give emphasis to the shoe. 

senHor PruDÊnCio
Metamorfose
Metamorphosis

Foi no espírito pioneiro da Hunter que Alasdhair Willis se 
inspirou para criar a primeira coleção lifestyle da marca inglesa 
e a primeira assinada por si como novo diretor criativo.
Centrando-se na bota Original e nas 28 partes que a 
compõem, Willis apresentou uma coleção outono-inverno 
2014 repleta de cor que promete iluminar os dias escuros e 
frios da estação. 

Alasdhair Willis took his inspiration from the pioneering 
spirit of Hunter to create the English brand’s first lifestyle 
collection and the first to be designed by him as its new 
creative director.
Focusing on the Original boot and in the 28 parts making it, 
the autumn-winter 2014 collection features an assortment 
rich in colour, promising to brighten up the dark and cold days 
of the season.

Hunter 
À Prova de Água
Waterproof
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Colhendo inspiração nos anos 1990 e nas revoluções 
tecnológicas, a coleção outono-inverno da HUGO 
transforma estas influências em moda masculina 
contemporânea. 
Embora se mantenha fiel ao ADN minimalista da 
marca, a nova coleção adiciona uma surpreendente 
mistura de códigos street wear, que se traduz na 
presença de contrastes como um dos aspetos 
incontornáveis da coleção: força e fragilidade, 
passado e futuro.
Além das combinações inesperadas, como 
acabamentos brilhantes em peças sóbrias como 
smokings, também as cores fogem da zona de 
conforto, arriscando-se tonalidades como azul 
elétrico, que conferem nova dimensão aos visuais 
sharp da coleção.  

Drawing inspiration from the 1990s and 
technological revolutions, the autumn-winter 
collection from HUGO transforms these influences 
into contemporary men’s fashion.
Despite remaining true to the minimalist DNA of 
the label, the new collection adds a surprising blend 
of street wear looks, leading to the presence of 
contrasts as one of the unmistakeable aspects of the 
collection: strength and fragility, past and future.  
In addition to the unexpected combinations, 
such as glossy finishes in simple pieces such as 
tuxedos, colours also veer from the comfort zone, 
risking shades such as electric blue, bringing a new 
dimension to the sharp visuals of the collection.

HUGO
Minimalismo 
Transformado
Transformed 
Minimalism

Foi num momento delicado da sua vida, o 
falecimento da sua avó, que a estilista Daizy 
Shely desenhou a coleção outono-inverno da sua 
marca homónima, que se inspira precisamente na 
figura forte e resistente da sua avó. 
Procurando refletir a personalidade e a intensa 
experiência de vida da sua avó, a estilista israelita 
desenhou uma coleção de contrastes, que 
produzem combinações inusitadas: a suavidade 
do angorá contrasta com a dureza do couro 
e padrões geométricos são combinados com 
designs delicados. 

It was during a difficult moment in her life, with 
the passing of her grandmother, that fashion 
designer Daizy Shely designed the autumn-
winter collection of the label bearing her name, 
inspired precisely in the strong, tough figure of 
her grandmother. 
Striving to reflect the personality and intense life 
experience of her grandmother, the Israeli fashion 
designer has designed a collection of contrasts, 
which produce unprecedented combinations: the 
softness of angora contrasts with the toughness 
of leather, while geometric patterns are combined 
with delicate designs.  

DAIZY SHELY 
Coleção de Homenagem
Tribute Collection 
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A melancolia inspira a criatividade. Foi desta premissa 
que nasceu a Stutterheim, marca sueca de impermeáveis 
que lança o desafio: aceitar que a melancolia é uma parte 
essencial do ser humano. Sugerindo que se comece por 
abraçar a chuva, um dos momentos melancólicos do 
quotidiano, a Stutterheim sugere os seus impermeáveis 
para acompanhar essa aceitação. 
Totalmente feitos à mão, os impermeáveis Stutterheim 
são confecionados com materiais cuidadosamente 
escolhidos e com uma minuciosa atenção ao detalhe, para 
que cada peça ajude o seu comprador a abraçar a chuva 
sem receios e, com ela, a abraçar a melancolia da vida. 

stutterHeiM 
Inspiradora Melancolia
Inspiring Melancholy

Melancholy inspires creativity. It was from this premise 
that Stutterheim took its first steps, this Swedish 
raincoat brand that lays down the challenge: accept 
that melancholy is an essential part of human beings. 
Suggesting that we start to embrace the rain, an 
everyday melancholic moment, Stutterheim brings you its 
raincoats to accompany this acceptance.
Entirely handmade, Stutterheim raincoats are made 
with carefully selected materials and with meticulous 
attention to detail, so that every coat helps its owner to 
fearlessly embrace the rain and, with it, to embrace the 
melancholy of life.

Desenhados pelo gabinete japonês Nendo 
para a Tod’s, icónica marca italiana de calçado e 
carteiras, os sapatos Envelope criam uma ligação 
entre a função dos envelopes, que guardam uma 
carta importante durante a sua viagem entre 
remetente e destinatário, com o papel do sapato, 
que envolve o pé durante os seus passos. 
Esta associação é revelada pelo detalhe lateral, 
que se assemelha aos laços de corda utilizados 
nos envelopes tradicionais e que liga visualmente 
os dois materiais que compõem o topo do sapato 
- camurça e couro macio. 
A suavidade dos materiais escolhidos é 
prolongada pela costura quase invisível e, no 
interior, por uma malha altamente respirável que 
confere leveza e conforto. 

Designed by Japanese studio Nendo for Tod’s, 
iconic Italian footwear and handbag brand, the 
Envelope shoes create a connection between 
the function of envelopes, storing an important 
letter during its journey between sender and 
recipient, with the role of shoe, which forms a 
casing around the foot as you walk along.
This association is revealed in the side detailing, 
which resembles the string ties used in 
traditional envelopes and which visually links the 
two materials making up the shoe upper – suede 
and soft leather.
The softness of the chosen materials is 
prolonged by the almost invisible stitching and, 
inside, by the highly breathable inner mesh, 
providing lightness and comfort. 

nenDo for toD’s
Suave Invólucro 
Soft Casing
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Uma alternativa sedutora aos saltos altos e 
às ballerinas, os slippers Chatelles conferem 
às mulheres de qualquer ponto do globo o 
inconfundível charme parisiense. 
Desenhados em Paris e manufaturados em 
Portugal a partir do melhor couro italiano, estes 
slippers garantem conforto absoluto aliado a um 
design esguio e elegante. 
Cada estilo da gama Chatelles – que compreende 
20 opções diferentes – pode ser personalizado 
com borlas e iniciais ao gosto da sua proprietária, 
pelo que cada par é único e reflexo do caráter de 
quem o calça. 

CHatelles
Elegância Parisiense
Parisian Elegance

An alluring alternative to high heels and ballet pumps, 
Chatelles slippers confer unmistakeable Parisian 
charm to women from any point on the globe.
Designed in Paris and manufactured in Portugal 
from the finest Italian leather, these slippers ensure 
absolute comfort combined with a slender and 
elegant design. 
Each style from the Chatelles range – which features 
20 different options – can be customised with 
tassels and initials in line with its owner’s taste, so 
that every pair is unique and reflects the character of 
the person wearing them. 
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Fruto de uma colaboração da 13&9 com o designer austríaco Martin 
Lasnik, cofundador da marca de óculos seeoo, a coleção de óculos 
de sol Geometric Collection Diamond Shades foi desenvolvida com 
minuciosa precisão utilizando programas CAD e manufaturada com 
acetato de celulosa como material arquitetónico. 
Com propostas destinadas ao público feminino e masculino, 
a irreverente coleção gira em torno de princípios geométricos, 
propondo óculos que evitam padrões mainstream. 
Fundada em Graz, Áustria, em 2013, a 13&9 é um coletivo 
interdisciplinar de design nascido da parceria entre os arquitetos 
da INNOCAD e a designer de moda e produto Anastasia Su. 

The result of a collaborative venture between 13&9 and Austrian 
designer Martin Lasnik, cofounder of eyewear brand seeoo, the 
Diamond Shades Geometric Collection sunglasses collection has 
been developed with meticulous precision using CAD programming 
and manufactured with cellulose acetate as its structural material.
With versions for women and men, the irreverent collection 
revolves around geometric principles, offering glasses that avoid 
mainstream styles.
Founded in Graz, Austria, in 2013, 13&9 is an interdisciplinary 
design collective forged from the partnership between the 
architects from INNOCAD and fashion and product designer 
Anastasia Su.

13&9
Estrutura Geométrica 
Geometric Structure

© MARKUS MANSI/MOMA



Desenhada por Jakob Lukosch para um consumidor 
informado e exigente, a Simple Backpack é uma 
mochila de design minimalista feita de couro, um 
material atemporal, com características únicas e 
especialmente sensual graças à especificidade 
do seu toque e odor. 
Manufaturada na Alemanha, a Simple Backpack 
está disponível em preto, bege e tons creme. 
Consciente da importância da sustentabilidade 
para o consumidor contemporâneo, o designer 
polaco permite que este opte ainda entre couro 
normal ou eco-friendly.  

Designed by Jakob Lukosch for a discerning 
and demanding clientele, the Simple Backpack 
is a backpack with minimalist design made 
from leather, a timeless material, with unique 
characteristics and especially sensual thanks 
to its specific feel and scent.
Made in Germany, the Simple Backpack is available 
in black, beige and cream hues. Aware of the 
importance of sustainability for the contemporary 
consumer, the Polish designer allows buyers to 
choose between normal and eco-friendly leather.

Jakob lukosCH
Minimalista
Minimalist

É no universo noturno que vive a nova fragrância 
masculina de Issey Miyake, que desafia o homem 
audacioso a descobrir um novo mundo aromático.
Opulento, poderoso e misterioso, Nuit d’Issey 
baseia-se, nas palavras dos perfumistas Dominique 
Ropion e Loc Dong, numa coluna vertebral de couro 
rodeada de madeiras e especiarias, que lhe confere 
uma sensualidade marcadamente masculina. 

The new men’s fragrance by Issey Miyake dwells in 
the nocturnal universe, challenging men to dare to 
discover a new aromatic world.
Opulent, powerful and mysterious, Nuit d’Issey is 
based, in the words of perfumers Dominique Ropion 
and Loc Dong, on a spine of leather wrapped in 
woods and spices, conferring it with a strikingly 
masculine sensuality.

nuit D’issey 
Noite Perfumada 
Perfumed Night 

Criado para responder às necessidades de 
profissionais com profissões extremas, como 
astronautas e mergulhadores, o BR 03 tornou-
-se num relógio icónico para um grande número 
de colecionadores. 
Em 2014, a Bell & Ross revestiu este relógio-
instrumento a cerâmica, um material resistente 
e de alta tecnologia, disponibilizando os modelos 
BR 03-92 Ceramic Black Matte, BR 03-92 Ceramic 
Heritage, BR 03-92 Ceramic Commando e BR 03-
92 Ceramic Phantom.

Created to respond to the needs of professionals 
with extreme occupations, such as astronauts 
and divers, the BR 03 has become an iconic watch 
for large number of collectors.
In 2014, Bell & Ross coated this instrument-
watch in ceramic, a tough and high-tech material, 
launching the models BR 03-92 Ceramic 
Black Matte, BR 03-92 Ceramic Heritage, 
BR 03-92 Ceramic Commando and BR 03-92 
Ceramic Phantom.

bell & ross  
Relógio-Instrumento
Instrument-Watch
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Inspirada na pureza rejuvenescedora 
associada ao efeito medicinal das águas 
termais, a Clarity Collection recorre a 
formas minimalistas e tonalidades de 
branco, cinza e champagne para simbolizar 
a limpidez deste elemento.
Com notas introspetivas e melancólicas, 
a coleção outono-inverno de carteiras 
Manjerica transmite um sentimento de 
calma e relaxamento propício à reflexão 
e redescoberta. Refletindo o estilo único 
da marca, a justaposição de texturas e 
estruturas volta a marcar presença. 

Inspired by the rejuvenating purity 
associated with the medicinal properties 
of thermal waters, the Clarity Collection 
resorts to minimalist shapes and shades 
of white, grey and champagne to 
symbolise the clarity of this element.
With introspective and melancholic notes, 
the Majerica autumn-winter handbag 
collection transmits a feeling of calm 
and relaxation suitable for reflection 
and rediscovery. Reflecting the unique 
style of the brand, the juxtaposition of 
textures and structures once again 
makes its presence felt.

ManJeriCa
Pureza Introspetiva
Introspective Purity
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Cor sine labe Doli
Hábitos Recuperados 
Recovered Habits 

Se fosse um momento do dia, a Cor Sine Labe Doli 
seria o almoço. Empenhada em recuperar hábitos 
e acessórios caídos em desuso, renovando-os com 
originalidade, a marca italiana apresenta Family 
Lunch, uma coleção que resgata o encanto de 
momentos que se perderam no frenesi da vida 
moderna, como o almoço, um momento de troca de 
sabores e experiências.
Composta de laços, gravatas, botões de punho e 
outros acessórios, a coleção Family Lunch assenta 
numa sofisticada paleta cromática e na combinação 
de padrões e materiais inesperados. 

If it were a time of day, Cor Sine Labe Doli would 
be lunchtime. Committed to recovering habits and 
accessories that have fallen into disuse, renovating 
them with originality, the Italian brand presents 
Family Lunch, a collection that retrieves the charm 
of moments that have been lost in the frenzy 
of modern living, such as lunch, a moment for 
exchanging flavours and experiences.
Made up of bowties, ties, cufflinks and other 
accessories, the Family Lunch collection is based 
on a sophisticated palette of colours and on the 
combination of unexpected patterns and materials.

suPerDuPer Hats
Símbolos de Liberdade 
Symbols of Freedom 

Este outono-inverno, a coleção da SuperDuper 
Hats inspira-se nos chapéus de feltro utilizados 
pelos Gandy Dancers, os trabalhadores dos 
caminhos de ferro norte-americanos, que 
sincronizavam o seu trabalho cantando e 
acompanhando a música com movimentos 
ritmados, como se de uma dança se tratasse. 
A coleção SuperDuper Hats procura recuperar 
o apelo daqueles chapéus que, embora de 
aparência desgastada pelo sol e pelo trabalho, se 
tornaram símbolo de canções que representam a 
busca pela liberdade. 

This autumn-winter, the collection from 
SuperDuper Hats is inspired in the felt hats worn 
by Gandy Dancers, the North American railroad 
workers, who synchronised the pace of their work 
by singing and accompanying the music with 
rhythmic movements, as if dancing.
The SuperDuper Hats collection strives to 
recover the appeal of those hats, which, despite 
their appearance worn by the sun and work, have 
become the symbol of songs that represent the 
quest for freedom.
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baguera
for lDJ 
Joalharia Irreverente 
Irreverent Jewellery 

Prometendo levar mais além o conceito de 
joalharia, a colaboração Baguera for LDJ é 
composta por três coleções exclusivas com uma 
forte componente orgânica e geométrica, ideais 
para complementar um look arrojado. 
Shade, a mais exclusiva das três linhas, baseia-se 
na silhueta de insetos e plantas e destaca-se 
pela estética romântica e delicada. A coleção 
ID funciona como um cartão de visita, sendo 
composta por acessórios decorados com palavras, 
e a coleção V deriva da coleção Vectory da 
Baguera, inspirada na talha do diamante. 

Promising to the take the concept of jewellery one 
step further, the Baguera for LDJ collaboration 
is made up of three exclusive collections, with a 
strong organic and geometric element, ideal to 
complement a daring look.
Shade, the most exclusive of the three ranges, is 
based on the silhouette of insects and plants and 
stands out for its romantic and delicate looks. The 
ID collection works as a calling card, and is made 
up of accessories decorated with words; and the V 
collection is derived from the Vectory collection by 
Beguera, inspired by diamond cutting. 
 

Depois de, há 20 anos, se inspirar numa pincelada de verniz 
vermelho para criar a assinatura inconfundível dos seus 
sapatos, a sola vermelha, Christian Louboutin apresenta 
a sua primeira coleção de vernizes. Rouge Louboutin é 
a primeira tonalidade desvendada, um vermelho vivo 
que transporta para as unhas a elegância das solas dos 
luxuosos sapatos. Depois de Rouge Louboutin seguem-
-se 30 tons divididos em três famílias cromáticas – Nudes, 
Noirs e Pops – e o kit de tratamento que inclui Loubi Primer 
e Loubi Gloss. 

After taking inspiration 20 years ago from a bottle of red 
nail varnish to create his unmistakable signature red-
bottoms, Christian Louboutin presents his first range of 
nail varnishes. Rouge Louboutin is the first shade to be 
revealed, a bright red that brings the elegance of his luxury 
shoe soles to your nails. After Rouge Louboutin there 
are 30 further shades divided into three colour families – 
Nudes, Noirs and Pops – and the treatment kit featuring 
Loubi Primer and Loubi Gloss.

CHristian louboutin
Luxo Pincelado
Painted Luxury 
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xen 
Doce Romantismo
Sweet Romanticism

Com um design minimalista, as joias da coleção Xen 
para este outono-inverno acrescentam um toque 
de pureza e romantismo a cada look. As pedras, em 
cores quentes e doces, são combinadas com aço 
ou plaqué ouro rosa ou amarelo, formando peças 
harmoniosas e elegantes.
Fundada em 1997, a marca alemã foi pioneira na 
criação de peças em aço inoxidável, apresentando 
desde então requintados brincos, colares, pulseiras, 
anéis e relógios que se destacam pela atenção ao 
detalhe e pela qualidade dos seus materiais. 

With a minimalist design, the jewellery in the Xen 
collection for this autumn-winter adds a touch of 
purity and romanticism to any look. The stones, 
in warm and sweet colours, are combined with 
steel or pink or yellow gold plaqué, producing 
harmonious and elegant pieces.
Founded in 1997, the German brand has been a 
pioneer in the creation of pieces in stainless steel, 
presenting ever since sophisticated earrings, 
necklaces, bracelets, rings and watches that stand 
out for their attention to detail and for the quality 
of their materials.    

PelCor
Cortiça Contemporânea 
Contemporary Cork

Este outono-inverno a Pelcor apresenta uma sofisticada 
coleção de acessórios em pele de cortiça inspirados no 

quotidiano urbano e nas exigências do dia a dia na cidade.
Nascidos de um interessante diálogo entre cores e 

texturas, os acessórios da nova coleção reafirmam a 
visão criativa da Pelcor e refletem o espírito inovador 

e criativo que tem pautado o percurso da marca 
portuguesa, que desde a sua fundação se dedica 

a oferecer um novo olhar sobre a cortiça. 

This autumn-winter, Pelcor presents a 
sophisticated collection of accessories made 

of cork leather inspired by the urban day-to-
day and by the demands of city living.

Created from an interesting dialogue 
between colours and textures, the 

accessories in the new collection 
reaffirm the creative vision of Pelcor 

and reflect the innovative and creative 
spirit that has guided the journey of 

the Portuguese brand, which since 
its foundation has been dedicated 

to offering a fresh look at cork. 
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Com design exterior elegante, linhas longas e traços 
desportivos, o Quant e-sportlimousine traz um novo 
conceito de mobilidade elétrica, sem danos para o 
ambiente: quatro motores, um por roda, recorrendo 
ao visionário sistema de armazenamento de energia 
nanoFLOWCELL, uma tecnologia que combina uma bateria 
600V/50A e uma célula de combustível que usa líquido 
eletrólito, mantido em dois tanques de 200 litros.

With elegant exterior design, long lines and sporty outline, 
the Quant e-sportlimousine heralds a new concept in 
electric mobility, without damaging the environment: four 
motors, one per wheel, using the visionary nanoFLOWCELL 
energy storage system, a technology that combines a 
600V/50A battery and a fuel cell that uses electrolyte 
liquid, kept in two 200-litre tanks.

quant e-sPortliMousine
Visionário e Desportivo ˙ Visionary and Sporty
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙nanoFLOWCELL AG Fotografia Photography
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Mais potente e com um estável corpo em fibra de carbono, 
este Quant promete revolucionar a experiência de 
condução. Os para-brisas curvados aliados a uma parte 
frontal curta concedem uma ótica impressionante. 
Apesar dos 5,25 metros de comprimento e dois de largura, 
o e-sportlimousine carimba o seu caráter desportivo com 
uma recatada altura de 1,35 metros e duas portas de dois 
metros inspiradas nas asas da águia, que dão acesso aos 
quatro lugares. 

More powerful and with a stable carbon fibre body, this 
Quant promises to revolutionise the driving experience. 
The curved rear and front windscreens combine with the 
short front bonnet to ensure it impressive looks. 
Despite its length of 5.25 metres and width of two metres, 
the e-sportlimousine highlights its sporty nature with a 
modest height of 1.35 metres and two two-metre doors 
inspired by the eagle’s wings, which open up to the 
four seats.

O motor da Midual Type 1 com dois cilindros horizontais de 
1000cc e virabrequim transversal, desenvolvido para produzir 
torque a baixas rotações, dá aos amantes das duas rodas o 
prazer de uma condução segura. 
Com injeção eletrónica, seis velocidades e um design inovador, 
a Midual Type 1 foi projetada pelos mais qualificados 
profissionais franceses. O painel de instrumentos e os 
medidores analógicos, assentes numa estrutura metalizada 
com frames de alumínio, dão um ar refinado e moderno ao 
modelo. Os 45 tipos de couro disponíveis tornam a Midual 
Type 1 única, personificada e elegante. 

The 1000cc flat-twin engine with transversal crankshaft 
of the Midual Type 1, developed to produce strong torque at 
low engine speeds, gives to two-wheel lovers the pleasure 
of safe driving.
With electronic injection, six gears and an innovative design, 
the Midual Type 1 has been designed by the most qualified 
French professionals. The instrument panel and the analogue 
gauges with their aluminium frames located on the top of 
the fuel tank, give a refined and modern look to the model. 
The 45 types of leather available make the Midual Type 1 
unique, customised and elegant.

MiDual 
tyPe1
Estilo Francês 
French Style 
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙1 Alexis goure; 2, 3 Attrapeur d’image Fotografia Photography
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Com uma edição limitada para 499 colecionadores e com o 
mais potente motor V8 da Ferrari, o 458 Speciale A (A do 
italiano aperta, que significa ‘aberto’) atinge excelentes 
resultados graças à sua estrutura aerodinâmica, tanto 
na parte frontal como na traseira. Desenhado para obter 
a melhor performance nas corridas, tem a capacidade de 
atingir os 100km/h em apenas três segundos. As mais 
inovadoras capacidades de controlo do deslizamento e 

a rigidez do chassi, que incorpora dez ligas de 
alumínio, garantem uma condução incomparável 
em todas as condições. Descapotável, mais leve 
e com a sofisticação típica dos modelos Ferrari, 
o 458 Speciale A foi projetado para ser o melhor 
super-carro da última década. O design interior 
destaca-se pelos exclusivos painéis em fibra de 
carbono com tons de azul.

ferrari 458 sPeCiale a 
Uma Nova Velocidade
A New Speed
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙Ferrari Fotografia Photography

With an edition limited to 499 collectors and with 
Ferrari’s most powerful V8 engine, the 458 Speciale 
A (A from the Italian aperta, meaning ‘open’) achieves 
exceptional results thanks to its aerodynamic structure, 
both in its front section and the rear. Designed to 
achieve the best performance when racing, it can 
accelerate to 100 km/h in just three seconds. The most 
innovative slide control abilities and the rigidity of the 

chassis, which features ten aluminium alloys, 
ensure unrivalled driving in any conditions. 
Convertible, lighter and with the sophistication 
typical to Ferrari models, the 458 Speciale A has 
been designed to be the best supercar of the last 
decade. The interior design stands out for the 
exclusive panels in carbon fibre in shades of blue.   
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Primeiro da nova gama Discovery da Land Rover, o New 
Discovery Sport é um SUV de 5+2 lugares, mais compacto 
do que o tradicional modelo de cinco lugares. Com volume, 
proporções e postura mais otimizada, combinando o melhor 
design com a elegante versatilidade, o modelo consegue 
maior agilidade em todo o tipo de terrenos. A eficiência 
das nove velocidades automáticas e das seis manuais, 
juntamente com o sistema de travagem automático de 
emergência, traz uma nova sensação de condução. O 
refinado motor SD4 turbo-diesel com tecnologia start-stop 
e injeção direta de alta pressão promete um desempenho 
mais económico e inteligente. De interior confortável 
e equipado com a melhor tecnologia de assistência em 
viagem, o New Discovery Sport é dinâmico, configurável e 
introduz um novo conceito de utilização do espaço. 

First in the new Discovery range from Land Rover, the New 
Discovery Sport is an SUV with 5+2 seats, more compact 
than the traditional five-seat model. With more optimised 
volume, proportion and posture, combining the best design 
with elegant versatility, the model achieves greater agility 
on all kinds of terrain. The efficiency of the nine-speed 
automatic and six-speed manual transmission, together 
with the automatic emergency braking system, introduces 
a new driving sensation. The refined SD4 turbo-diesel 
engine with start-stop technology and high-pressure 
direct injection promise more economical and intelligent 
performance. With its comfortable interior, fitted with the 
finest driver assistance technology, the New Discovery 
Sport is dynamic, configurable and introduces a new 
concept of space usage.

lanD roVer new 
DisCoVery sPort 
Versátil e Compacto
Versatile and Compact
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙jaguar land rover  Fotografia Photography
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auDi tt sPortbaCk 
Elegância Renovada
Renovated Elegance
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙Audi Fotografia Photography

Inspirado pelos modelos desportivos da marca, o novo 
Audi TT Sportback incorporou cinco portas à sua 
fisionomia, combinando o estilo prático de um coupé 
com a elegância de um carro de classe executiva. A dupla 
embraiagem e as sete velocidades sustentam o sistema 
de tração quattro, ajudando a alcançar os 100km/h em 
3,9 segundos. A sofisticada suspensão e o inovador laser 
incluído nos faróis LED permitem uma condução dinâmica 
e mais segura em contextos de pouca visibilidade. O motor 
é uma versão renovada do 2.0 turbo-diesel.

Inspired by the manufacturer’s sports models, the new 
Audi TT Sportback fits five doors in its body, combining 
the practical style of a coupé with the elegance of 
an executive class car. The seven-speed, dual-clutch 
transmission sustains the Quattro four-wheel-drive 
system, helping it to reach 100 km/h in 3.9 seconds. 
The sophisticated suspension and the innovative laser 
included in the LED headlights ensure dynamic and 
safer driving in low visibility conditions. The engine is 
a renovated version of the 2.0 turbo-diesel.
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aeroMobil 3.0
Automóvel Voador 
Flying Automobile
˙Estela Ataíde Texto Text ˙AeroMobil Fotografia Photography

Foi no final de outubro que a empresa eslovaca AeroMobil 
apresentou oficialmente ao mundo o AeroMobil 3.0, um 
inovador automóvel voador que pretende revolucionar 
o conceito de viagem com uma solução inovadora que 
concentra transporte aéreo e terrestre num só veículo. 
Com capacidade para transportar duas pessoas, este 
elegante veículo garante conforto a condutor e passageiro, 
combinando de forma excecional o desempenho de um 
automóvel desportivo com as qualidades de um ultra-leve. 
Em termos práticos, quando em configuração automóvel 
o AeroMobil 3.0 pode circular normalmente em qualquer 
via, abastecer em qualquer posto de combustível e adapta-
-se a qualquer lugar de estacionamento comum. Quando 
em modo avião, pode descolar e aterrar em qualquer 
aeroporto do mundo. 
Impulsionado por um motor Rotax 912, o AeroMobil 3.0 
consegue alcançar uma velocidade máxima acima de 160 
km/h quando em modo automóvel e superior a 200 km/h 
quando na modalidade avião. 

At the end of October Slovakian company AeroMobil 
officially presented the AeroMobil 3.0 to the world, an 
innovative flying automobile that intends to revolutionise 
the concept of travel with an innovative solution that 
fuses air and land transport into a single vehicle.
With room to transport two people, this elegant vehicle 
guarantees driver and passenger comfort, exceptionally 
combining the performance of a sports car with the 
qualities of a microlight. 
In practical terms, when configured as a car, the AeroMobil 
3.0 can drive normally on any road, fill up at any petrol 
station, and fits into any standard parking space. When 
in aircraft mode, it can take off and land at any airport 
in the world.
Powered by a Rotax 912 engine, the AeroMobil 3.0 can 
reach a top speed of 160 km/h in car mode and above 200 
km/h when in aircraft mode. 
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Velocidade otimizada, conforto e eficiência na cabine 
e tecnologias de segurança líderes na indústria são 
alguns dos argumentos do G500 e do G600, os novos 
jatos privados da Gulfstream, apresentados em 
outubro pela empresa norte-americana. 
Oferecendo uma performance de topo e avançados 
recursos de segurança, os novos modelos Gulfstream 
apresentam uma excelente combinação de velocidade, 
alcance, conforto de cabine e consumo de combustível. 

Optimised speed, comfort and efficiency in the cabin 
and the best safety technologies in the industry are 
some of the arguments for the G500 and the G600, 
the new private jets from Gulfstream, unveiled in 
October by the North American company.
Offering top performance and advanced safety 
resources, the new Gulfstream models present an 
excellent combination of speed, range, cabin comfort 
and fuel consumption.

gulfstreaM
Dupla de Luxo ˙ Luxury Duo
˙Estela Ataíde Texto Text ˙gulfstream Fotografia Photography

Transportando até 19 passageiros cada, que podem 
usufruir no G500 de três áreas de estar e de até 
quatro áreas no G600, os novos jatos privados têm 
na velocidade um dos seus grandes diferenciais, 
sendo que ambos os modelos conseguem voar a 
uma alta velocidade de cruzeiro de Mach 0.90. 
O primeiro voo do G500 está previsto para 2015 e 
as primeiras entregas deverão acontecer em 2018. 
Já o programa de teste do G600 tem início previsto 
cerca de 12 a 18 meses após o do G500, estando a 
entrada em serviço calculada para 2019. 

Each transporting up to 19 passengers, who can 
enjoy, in the G500, three living areas and up to four 
in the G600, the new private jets stand out primarily 
for the speed they deliver – both models can fly at a 
fast cruising speed of Mach 0.90.
The first flight of the G500 is planned for 2015 and 
the first deliveries should take place in 2018. The 
test programme for the G600 is planned to start 12 
to 18 months after the G500, while its entry into 
service is calculated to be in 2019.
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Projetado pelo indiano Ramees Muhammed, 
o Sting-R12 é uma aeronave de descolagem 
e aterragem vertical (VTOL – vertical take-off 
and landing) pensada para realizar manobras 
civis e militares.
De look destemido, lembrando um poderoso 
inseto, este concept de postura arrojada foi 
desenhado para poder transportar um máximo 
de oito passageiros.
A estrutura do Sting-R12, em fibra de carbono, 
estende-se por 23,8 metros de comprimento, 
14,38 metros de largura e 6,3 metros de altura. 

Designed by Indian Ramees Muhammed, 
the Sting-R12 is a vertical take-off and l
anding aircraft (VTOL), conceived for civil 
and military manoeuvres.  
Fearless looking, bringing to mind a powerful 
insect, this daring concept aircraft has been 
designed to be able to transport a maximum 
of eight passengers.
The carbon fibre structure of the Sting-R12 
measures 23.8 metres long, 14.38 metres 
wide and 6.3 metres high.

sting-r12
Protótipo Arrojado ˙ Daring Prototype
˙Estela Ataíde Texto Text ˙ramees Muhammed Fotografia Photography

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

A obesidade central, ou androide, que dá ao corpo o aspeto de 
maçã, com uma barriga proeminente, mas sem aumento de gordura 
aparente nas coxas, é o ponto-chave da Síndrome Metabólica 
(SM). A prevalência da SM está dependente da forte relação entre 
o perímetro da cintura e o aumento da adiposidade, mas não está 
apenas relacionada com quadros de obesidade, porque um doente de 
peso considerado normal mas com um elevado perímetro abdominal 
também pode ser resistente à insulina e ter esta síndrome.
Os fatores mais importantes envolvidos na SM são o peso, a 
genética individual, a idade e o estilo de vida sedentário. A partir 
disto, as células adiposas da gordura visceral aumentam e alteram 
os níveis de uma série de substâncias no organismo, responsáveis 
por diversos desequilíbrios que podem conduzir a hipertensão, 
aterosclerose, diabetes tipo 2 e colesterol elevado. Isto aponta 
claramente para o aumento do risco de poder sofrer enfartes e 
acidentes vasculares cerebrais.

O ataque à gordura localizada, principalmente a que se encontra 
no perímetro abdominal, é fundamental para uma redução do 
risco de desenvolver doenças cardiovasculares. A redução de 
apenas 10% do peso já contribui para uma franca diminuição do 
risco, e uma diminuição de apenas 3 cm no perímetro abdominal
 é igualmente benéfica para a diminuição do risco de sofrer 
doenças cardiovasculares.
O Liposhaper, uma tecnologia exclusiva da Clínica do Tempo, 
não é uma lipoaspiração, mas funciona como uma, já que reduz 
o número de células de gordura no organismo. É uma técnica 
totalmente não-invasiva, sem os inconvenientes do processo 
cirúrgico, tais como anestesia, incisões, dores e convalescença. 
Uma única sessão pode significar até cerca de 12 centímetros 
de redução de medidas corporais.

Central or android obesity, which gives the body an apple-like 
appearance, with a prominent belly, but with no apparent increase 
in fat on the thighs, is the key component of Metabolic Syndrome 
(MS). The prevalence of MS is dependent on the close relationship 
between the waist circumference and increased fat, but isn’t just 
related to cases of obesity, because a patient whose weight is 
considered to be normal, but who has a high waist circumference 
can also be resistant to insulin and have this syndrome. 
The most important factors involved in MS are weight, genetic 
identity, age and sedentary lifestyle. From this, the adipose cells of 
visceral fat increase and alter the levels of a series of substances 
in the body, bringing about various imbalances, which can lead 
to high blood pressure, arteriosclerosis, type 2 diabetes and high 
cholesterol. This clearly points to a higher risk of suffering from 
heart attacks or strokes.

Attacking localised fat, principally fat located around the 
waist circumference, is vital for reducing the risk of developing 
cardiovascular illnesses. Reducing your weight by just 10% already 
helps reduce the risk greatly, and a reduction of just 3 cm around 
your waist is equally beneficial to reducing the risk of suffering 
from cardiovascular illnesses.
The Liposhaper, technology that is exclusive to the Clínica do 
Tempo, is not liposuction, but acts like it is, as it reduces the 
number of fat cells in the body. It is entirely non-invasive, and 
without the inconveniences of surgery, such as anaesthetic, 
incisions, pain and convalescence. A single session can mean up 
to around 12 centimetres reduction in body measurements.

gordura Abdominal é Perigosa para a saúde

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

OPINIãO
O P I N I O N

Abdominal Fat is Dangerous for your Health

humberto barbosa
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otaM 58 Ht 
Concentrado de Emoções 
Concentrated Emotions
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Alberto cocchi Fotografia Photography
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Construído para ser o chase-boat de um super iate do empresário 
egípcio Naguib Sawiris, o OTAM 58 HT Crazy Too é uma evolução 
da série de sucesso Millenium 58 Hardtop, da OTAM. 
Um autêntico concentrado de performance, tecnologia e design, o 
Crazy Too é impulsionado por dois motores Caterpillar C32 ACERT 
com 1724 cv cada e destaca-se imediatamente pelo casco negro, 
uma resposta ao pedido do cliente, que solicitou um look preto total.
Igualmente personalizados, os interiores – num layout de 
três cabines – foram desenhados por Cristiano Gatto para se 
adequarem ao gosto do empresário egípcio. Como resultado, tanto 
no interior como no exterior os ambientes são sofisticados, criados 
com materiais de alta qualidade e acabamentos excecionais. 
Um chase-boat verdadeiramente exclusivo, o OTAM 58 HT Crazy 
Too está equipado com todas as comodidades necessárias para 
receber um amplo grupo de amigos para um cruzeiro de fim de 
semana onde diversão e velocidade sejam as palavras de ordem. 

Built to be the chase-boat for a super yacht belonging to Egyptian 
businessman Naguib Sawiris, the OTAM 58 HT Crazy Too is an 
evolution of the successful Millennium 58 Hardtop series, from OTAM.
Performance, technology and design in a truly condensed form, 
the Crazy Too is powered by two 1724 hp Caterpillar C32 ACERT 
engines and stands out immediately for its black hull, a response 
to the request from the customer, who wanted a totally black look.
Also customised, the interior – in a three-cabin layout – has been 
designed by Cristiano Gatto to match the taste of the Egyptian 
entrepreneur. As a result, both inside and out, the environments 
are sophisticated, created with high quality materials and 
exceptional finishes.
A truly exclusive chase-boat, the OTAM 58 HT Crazy Too is 
fitted with every convenience needed to welcome a large group 
of friends for a weekend cruise in which fun and speed are 
the watchwords.
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Harmonia e sensualidade são os adjetivos 
escolhidos pela Oxygène yachts para definir os 
iates da gama AIR, cujo primeiro elemento – o AIR 
77 –, apresentado em 2013, deverá tornar-se uma 
realidade já em 2015. 
Enquanto esse passo não é concretizado, a 
Oxygène yachts expandiu a gama AIR com três 
novos modelos – AIR 66, o mais compacto, AIR 77 
W, um desenvolvimento do AIR 77 original, e AIR 
99, um iate sem limites. 
Com 99 pés (30 metros), o AIR 99 é um iate fora 
do comum, disponibilizando seis cabines e cerca de 
400 m2 de espaço utilizável. Embora se mantenha 
em harmonia com o conceito inerente à gama 
AIR, o AIR 99 deixa a sua marca de forma muito 
especial, oferecendo uma experiência sem limites 
graças ao design irreverente, que apresenta, à 
semelhança do AIR 77, um revolucionário conceito 
de espaço e fluidez de movimento. 

Harmonious and sensual are the adjectives 
chosen by Oxygène yachts to define the yachts 
within the AIR range, the first member of which, – 
the AIR 77 –, presented in 2013, should come into 
being in 2015.
While this step waits to be realised, Oxygène 
yachts has expanded its AIR range with three 
new models – AIR 66, the smallest, AIR 77 W, a 
development of the AIR 77, and AIR 99, a yacht 
without limits.
At 99 feet (30 metres), the AIR 99 is an 
extraordinary yacht, featuring six cabins and 
about 400 sqm of usable space. Although it 
remains in harmony with the concept inherent 
to the AIR range, the AIR 99 makes its own 
particular mark, offering an experience without 
limits thanks to the irreverent design it boasts, 
just like the AIR 77, a revolutionary concept of 
space and flowing movement.  

air 99
Sem Limites 
Limitless
˙Estela Ataíde Texto Text ˙oxygène Yachts Fotografia Photography
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Lançada em 2013, a Zuccon Superyacht Design 
celebra o seu primeiro aniversário com um projeto 
ambicioso, um iate de 55 metros de linhas 
minimalistas. Depois de um ano de criatividade, o 
estúdio, com sede em Roma, reorganizou as suas 
propostas em cinco conceitos estilísticos distintos: 
Vintage, Dislopen Series, Over 100 (Acima de 100), 
Floating Architecture (Arquitetura Flutuante) e 
Timeless (Intemporal). É precisamente nesta última 
categoria que se insere o ZSYD 55 Febo.
Embora num primeiro olhar possa parecer pensado 

zsyD 55 febo 
Intemporal 
Timeless 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Zuccon superYacht design Fotografia Photography

para ser veloz, o ZSYD 55 Febo viaja a um ritmo 
tranquilo, economizando combustível e indo ao 
encontro das tendências atuais do mercado, que 
exigem baixos consumos e custos de manutenção. 
Revolucionando a organização espacial, os 
ambientes exteriores parecem quase mais 
importantes do que os espaços fechados e as áreas 
ao ar livre têm a sua própria identidade e funções. 
Numa harmoniosa fusão entre estética e 
ergonomia, as linhas do iate equilibram na perfeição 
forma e funcionalidade, tornando-se inovadoras, 
mas ainda assim intemporais. 

Launched in 2013, Zuccon Superyacht Design 
celebrates its first birthday with an ambitious 
project, a 55-metre yacht of minimalist lines. After 
a year of creativity, the studio, based in Rome, has 
reorganised its proposals into five distinct style 
concepts: Vintage, Dislopen Series, Over 100, 
Floating Architecture and Timeless. The ZSYD 55 
Febo fits precisely into this last category. 
Although at first glance it may appear to have 
been designed to be fast, the ZSYD 55 Febo 
travels at a calm pace, saving on fuel and meeting 

current market trends, which demand low 
consumption and maintenance costs.
Revolutionising spatial organisation, the outdoor 
environments seem almost more important than 
the spaces within, with the open-air areas taking 
on their own identity and functions.
In a harmonious fusion between looks and 
ergonomics, the yacht’s lines balance form 
and functionality to perfection, making them 
innovative, but timeless all the same.    
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Desenvolvida pela Q Designs, a QBracelet nasce para dar 
resposta a um problema comum a todos os utilizadores de 
smartphones, que a qualquer momento podem esgotar a 
sua carga de bateria. Leve e elegante, a bracelete permite 
recarregar a bateria de smartphones e outros dispositivos 
eletrónicos, bastando para isso ligá-los à QBracelet 
através de um conector que se encontra no fecho 
da mesma.  
Disponível nos tamanhos pequeno, grande e médio, 
em preto mate e escovado, prateado mate e polido e 
dourado polido, a bracelete pode ser adquirida com duas 
configurações diferentes: micro USB para Android ou 
dispositivos semelhantes e uma versão do conector 
Apple Lightning para aparelhos Apple. 
Developed by Q Designs, the QBracelet has been 

developed as a response to a common problem to all 
smartphone users – being left with no charge on your 
battery. Light and elegant, the bracelet allows you to 
recharge the battery of smartphones and other electronic 
devices, simply by connecting them to the QBracelet 
through a connector on its clasp. 
Available in sizes small, medium and large, in matte or 
brushed black, matte or polished silver and polished 
gold, the bracelet can be purchased in two different 
configurations: micro USB for Android or similar devices 
and a version of the Apple Lightning Connection for 
Apple products.
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qbraCelet
Solução Elegante
Elegant Solution



18 6  ˙  G A D G E T S ˙  h o u s eT reN D s h o u s eT reN D s  ˙  G A D G E T S ˙  187  

barisieur  
Delicioso Despertar 
Delicious Awakening

Simultaneamente um despertador e uma máquina de 
café, o Barisieur torna o acordar num momento suave e 
agradável para os sentidos. A interessante proposta do 
designer industrial Joshua Renouf deve ser programada 
antes de ir dormir e, pela manhã, na hora selecionada 
pelo utilizador, inicia o processo de produção de uma 
revigorante chávena de café, libertando gradualmente 
o seu inconfundível aroma. 
Incentivando o utilizador a criar um ritual diário, o Barisieur 
funciona também como preparação para o sono, indicando 
ao corpo e à mente que se aproxima a hora de descontrair 
e relaxar.

Both an alarm clock and a coffee machine, the Barisieur 
turns waking up into a gentle and pleasant moment for 
the senses. The interesting proposal from industrial 
designer Joshua Renouf should be programmed before 
settling down for the night and, in the morning, at the 
time selected by the user, the process for producing an 
invigorating cup of coffee is begun, gradually setting 
loose its unmistakable aroma.
Encouraging the user to create a daily ritual, the Barisieur 
also functions as preparation for sleep, telling the body 
and mind that the time to unwind and relax is approaching.

oPHone
Comunicar Aromas
Communicating Aromas

Prometendo revolucionar o mundo da comunicação por 
mensagens, o oPhone é um aparelho inovador que, aliado 
à aplicação para iPhone oSnap, permite adicionar aromas 
às fotografias enviadas por mensagem eletrónica.
Criado por David Edwards, professor na Universidade 
de Harvard, e desenvolvido pela equipa da Vapor 
Communications, o oPhone, que é equipado com um 
«vocabulário aromático» que permite criar mais de 300 
mil combinações de aromas, torna possível partilhar 
experiências sensoriais impossíveis de explicar com 
palavras ou imagens, seja o odor da maresia, de um 
perfumado ramo de flores ou de um bolo acabado 
de sair do forno. 
Os primeiros exemplares do oPhone deverão estar 
disponíveis no início de 2015. 

Promising to revolutionise the world of message 
communication, the oPhone is an innovative device, which, 
combined with the iPhone app oSnap, allows you to add 
aromas to photos sent by electronic message.
Created by David Edwards, professor at Harvard University, 
and developed by the team from Vapor Communications, 
the oPhone, which is fitted with an «aromatic vocabulary» 
allowing the creation of more than 300,000 aroma 
combinations, makes it possible to share sensory 
experiences impossible to explain in words or pictures, such 
as the smell of the sea breeze, a fragrant bunch of flowers 
or a freshly baked cake. The first release of the oPhone 
should be available at the start of 2015.
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tower
Fonte de Energia 
Energy Source

No mundo atual, em que são cada vez mais os dispositivos 
eletrónicos utilizados em simultâneo por cada pessoa 
– smartphone, laptop, tablet, etc. –, o processo de 
recarregar a bateria dos mesmos pode gerar confusão 
e desarrumação numa divisão, devido à necessidade de 
recorrer a uma tomada diferente para cada carregador. 
Criado pela empresa The Art of Power, Tower pretende 
precisamente organizar e simplificar este processo, 
permitindo concentrar tudo numa «torre» elegante. Com 
duas portas USB e quarto tomadas CA, Tower permite 
recarregar a bateria de vários dispositivos simultaneamente. 

In today’s world, in which each person uses more and more 
electronic devices at the same time – smartphone, laptop, 
tablet, etc. –, the process of recharging their batteries can 
be cause for confusion and make your room untidy, with a 
different socket needed for each charger.
Created by the company The Art of Power, Tower is 
designed to organise and simplify this charging process, 
allowing you to concentrate it all into an elegant tower. 
With two USB ports and four CA sockets, Tower allows 
you to recharge batteries of various devices at the 
same time. 
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HiPsters for sisters
Moda na Cintura 
Belt Fashion
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Foi durante uma pesquisa sobre matérias-primas 
renováveis, no âmbito da sua formação em 
Design de Produto, que Sam Whitten descobriu 
que o cânhamo é um dos mais sustentáveis e 
úteis para o planeta, podendo ser cultivado e 
colhido todos os anos. 
Assim nasceu a ideia de criar os Hemp, os 
primeiros óculos de sol do mundo feitos de 
cânhamo, produzidos a partir de um material 
compósito de fibras de cânhamo e linho. 
Verdadeiramente inovadores, estes óculos do 
sol abrem caminho para a utilização do cânhamo 
numa vasta gama de produtos. Todos os 
materiais utilizados nos óculos Hemp e na sua 
embalagem são sustentáveis e eco-friendly.  

HeMP
Material do Futuro
Material of the Future

When researching renewable prime materials, 
as part of his training in Product Design, Sam 
Whitten discovered that hemp is one of the most 
sustainable and useful for the planet, and can be 
grown and harvested every year.
Thus was born the idea to create Hemp, the 
world’s first sunglasses made from hemp, 
produced from a composite material of hemp and 
linen fibres. Truly innovative, these sunglasses 
open the way for the use of hemp in a vast range 
of products. All the materials used in Hemp 
sunglasses and in their packaging are sustainable 
and eco-friendly.

Fundada por Debra Denniston e as suas duas filhas, 
Rachel e Kate, em janeiro de 2012, a Hispsters for Sisters 
é uma resposta à lacuna, no mercado, de carteiras 
funcionais que fossem também stylish e bem desenhadas. 
Tendo como missão libertar as mulheres do peso de 
transportarem constantemente as suas carteiras na mão, 
a Hipsters for Sisters apresenta uma linha de carteiras 
elegantes e práticas para usar à cintura.
Inteiramente produzidas em Los Angeles, as carteiras 
são feitas dos materiais mais ecologicamente corretos, 
pelo que são excluídos couro, peles ou PVC, que são 
substituídos por couros vegan.

Founded by Debra Denniston and her two daughters 
Rachel and Kate in January 2012, Hipsters for Sisters is the 
response to the gap in the market for functional handbags 
that are also stylish and well designed.
With their mission to liberate women from the hassle of 
constantly carrying about handbags, Hipsters for Sisters 
presents a range of elegant and practical belt bags to be 
worn around the waist. 
Produced entirely in Los Angeles, the bags are made from 
the most ecologically sound materials, excluding leather, 
skins, fur or PVC and replacing them with «vegan leathers».
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Criado em 2013 pela designer australiana Kira Pan, o 
estúdio Form Maker colhe inspiração nas formas da 
natureza para criar objetos sustentáveis que combinam 
design e funcionalidade.
Cuidadosamente montadas à mão, as peças da Form Maker, 
entre elas a estante Honeycomb (na imagem), são feitas 
a partir de uma combinação de papelão ondulado, que 
confere textura a cada criação, e Re-board®, um papelão 
rígido incrivelmente leve e excecionalmente forte que pode 
ser 100% reciclado como qualquer tipo de papel comum. 

Created in 2013 by Australian designer Kira Pan, Form 
Maker studio takes its inspiration from shapes in nature 
to create sustainable objects that combine design and 
functionality. Carefully hand assembled, the pieces from 
Form Maker, including the Honeycomb bookcase (in 
the photo), are made from a combination of corrugated 
cardboard, which gives each creation texture, and Re-
board®, an incredibly light and exceptionally strong rigid 
cardboard that can be 100% recycled like any kind of 
normal paper.

forM Maker
Decoração Sustentável  
Sustainable Decoration

De linhas clean e elegantes, os relógios da Carpenter 
Collection foram pensados pela Analog Watch & Co. para 
pessoas que apreciam peças de design que se destacam. 
Lembrando a beleza e intemporalidade da natureza, 
estes relógios de madeira eco-friendly são produzidos de 
forma consciente e sustentável. Além de 80% do design 
ser biodegradável, a parceria da Analog Watch & Co. com a 
organização sem fins lucrativos Trees For The Future garante 
que uma parte dos lucros de cada relógio se destina ao plantio 
de uma árvore.

CarPenter 
ColleCtion
Design Minimalista   
Minimalist Design

With their clean and elegant lines, the watches in the 
Carpenter Collection have been designed by Analog Watch & 
Co. for people who appreciate design pieces that stand out.
Recalling the beauty and timelessness of nature, these 
watches made from eco-friendly wood are produced 
conscientiously and sustainably. In addition to 80% of the 
design being biodegradable, the partnership of Analog 
Watch & Co. with non-profit organisation Trees for the 
Future ensures that a share of the profits of each watch 
goes towards planting a tree. 






