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a mudança de estação traz consigo dias frios que 
convidam a sentir os interiores com intensidade 
redobrada. Pensando neste crescendo de 
momentos passados dentro de portas, a edição 
outubro/novembro/dezembro da House Trends 
apresenta-lhe novidades de decoração que 
tornarão os seus espaços tão acolhedores que 
não vai querer o regresso do calor.
Quando se aventurar para fora do seu casulo, 
sugerimos-lhe viagens imperdíveis e propostas
de moda da coleção outono/inverno que irão 
garantir que permanece confortável em todas
as suas excursões pelo exterior. 
Enquanto folheia as páginas desta nova 
edição, descubra protótipos arrojados, edifícios 
inovadores, as joias mais deslumbrantes e os 
eventos a não perder, numa compilação única do 
melhor que a nova estação tem para lhe oferecer. 

the change in season brings cooler days that 
make indoors seem all the more inviting. With
this propensity for time spent inside in mind,
the october/november/December issue of 
House Trends brings you decoration news that 
will make your home so cosy that you’ll wish the
heat would never return.
When you venture out of your cocoon, we 
suggest unmissable travel ideas and fashion 
tips from the autumn/winter collection that will 
ensure your continued comfort on all your forays 
into the outside world.
as you peruse the pages of this new issue, you’ll 
discover daring prototypes, innovative buildings, 
dazzling jewellery and events not to be missed, 
in a unique compilation of the best that the new 
season has to offer.
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o Catálogo da Exposição no Palácio de Versailles, publicado 
pela leya, celebra a apresentação das obras de Joana 
Vasconcelos no célebre palácio francês.
Para a exposição, que decorreu de 19 de junho a 30 de 
setembro, a artista plástica portuguesa criou trabalhos que 
visam interpretar a densa mitologia do espaço e transportá-
la para os tempos modernos, evocando as figuras femininas 
que aí habitaram.
Depois de Jeff Koons, takashi Murakami, Xavier Veilhan e 
Bernar Venet, Joana Vasconcelos foi a primeira mulher e a 
mais jovem artista a expor em Versailles.

the Catálogo da Exposição no Palácio de Versailles, 
published by leya, celebrates the presentation of works by 
Joana Vasconcelos at the famous French palace.
the Portuguese artist created works for the exhibition 
– held between June 19 and september 30 – that aim to 
interpret the dense mythology of the place and transport it 
to modern times, evoking the female figures who have  
lived there.
after Jeff Koons, takashi Murakami, Bernar Venet and Xavier 
Veilhan, Joana Vasconcelos was the first woman and the 
youngest artist to exhibit at Versailles.
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Versailles 
ousadia no Palácio ˙ Daring art at the Palace

a Marina Bay sands, em singapura, recebeu a 
quinta edição dos World Architecture Festival,  
que reuniu mais de 1500 arquitetos numa 
competição que pretende celebrar a excelência 
na área da arquitetura. 
Depois de condecorar projetos em 37 categorias, 
o evento escolheu os vencedores para as três 
grandes categorias: o prémio World Building of 
the Year foi atribuído ao edifício gardens by the 
Bay, em singapura, onde também está situado o 
Kallang river Bishan Park, vencedor da categoria 
Landscape of the Year, e o Msheireb – Heart of 
Doha foi eleito o Future Project of the Year. 

Marina Bay sands in singapore hosted the fifth 
edition of the World Architecture Festival, which 
brought together more than 1500 architects in a 
competition that aims to celebrate excellence in 
the field of architecture.
after awarding projects in 37 categories, the 
event chose the winners for the three major 
categories: the World Building of the Year was 
awarded to the gardens by the Bay building, in 
singapore, also home to the Kallang river Bishan 
Park, winner of Landscape of the Year category, 
while the Msheireb - Heart of Doha was voted
the Future Project of the Year.

World architecture FestiVal 2012
Premiar a Excelência ˙ rewarding Excellence

© unidade infinita Projectos -luís Vasconcelos
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o primeiro andar da torre Eiffel será alvo de 
uma reorganização que passa por uma extensa 
remodelação dos espaços públicos e pela 
colocação de vidro transparente em parte do chão, 
tornando o célebre monumento parisiense ainda 
mais atrativo para os turistas. 
a intervenção irá facilitar o acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida e otimizar o desempenho 
energético da torre, tornando-a mais ecológica e 
permitindo um melhor acolhimento dos visitantes, 
que assim poderão apreciar a cidade luz em 
condições modernizadas.

the first floor of the Eiffel tower will be subject 
to some reorganisation work that includes an 
extensive renovation of public areas and the 
installation of transparent glass in part of the 
flooring, making the famous Parisian monument 
even more attractive for tourists.
the work will improve access for people with 
reduced mobility and optimise the energy 
performance of the tower, making it more ecological 
and improving the visitor experience, so that they 
can enjoy the city of light in modernised conditions.

tour eiFFel
remodelada ˙ renovated 

© agence Moatti-rivière
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a poltrona Becomes Me, da Munna, venceu a categoria Design 
de Produto dos Internacional Design & Product Awards 2012, 
que visam premiar o melhor do design de interiores, arquitetura 
e inovação. 
Desenhada por Mónica santos, a Becomes Me faz parte da 
coleção Fetiche, cujas peças são todas feitas à mão, recorrendo 
a materiais de elevada qualidade e detalhes exclusivos. 
a distinção vem reconhecer o trabalho desenvolvido pela 
empresa portuguesa que, ao longo dos últimos quatro anos, 
tem trabalhado no sentido de acrescentar valor ao  
design nacional. 

the Becomes Me armchair, by Munna, has won the Product 
Design category at the International Design & Product Awards 
2012, which reward the best in interior design, architecture  
and innovation.
Designed by Monica santos, Becomes Me is part of the Fetiche 
collection, which features items that are all handcrafted, using 
high quality materials and boasting unique detailing.
this distinction recognises the work of the Portuguese 
company, which, over the past four years, has been striving 
towards increasing the standing of national design.

Munna BecoMes Me
reconhecimento internacional 
 international recognition

os prestigiados International Property Awards condecoraram
as decoradoras de interiores da Casa do Passadiço com o 
prémio para melhor Retail Interior.
no ano em que celebram 20 anos de carreira, Catarina rosas, 
Cláudia e Catarina soares Pereira viram assim reconhecido 
o trabalho desenvolvido na ltd. Edition, uma loja de acessórios 
localizada no Porto, cujo projeto foi totalmente desenhado 
e desenvolvido pela Casa do Passadiço. 

the prestigious International Property Awards have recognised 
the interior design team at Casa do Passadiço with the award 
for best Retail Interior.
in the year in which they celebrate 20 years in the industry, 
Catarina rosas, Cláudia and Catarina soares Pereira have thus 
enjoyed recognition for the work developed at ltd. Edition, 
an accessory shop located in Porto, the project of which was 
entirely designed and developed by Casa do Passadiço.

casa do Passadiço
Melhor interior ˙ Best interior

Foram 150 as empresas que expuseram as suas 
propostas de mobiliário e decoração na edição 
2012 da intercasa Concept, que possibilitou ainda 
a apresentação das mais recentes novidades ao 
nível de inovação e design de produção nacional. 
na exposição deste ano, o destaque foi para o 
espaço Casa ideal, que serviu como montra de 
soluções inteligentes de decoração, e para a 
terceira edição do lxD – lisboa Design show, 
que se reafirmou como plataforma de excelência 
para exibição de tendências, projetos criativos e 
conceitos inovadores. 
repetindo uma fórmula de sucesso, a 
intercasa Concept realizou-se pelo segundo 
ano consecutivo em simultâneo com o salão 
imobiliário de Portugal, numa sinergia que levou 
mais de 42 mil visitantes a deslocarem-se à Fil 
entre 6 e 14 de outubro. 

150 companies exhibited their furnishing and 
decorating wares at the 2012 edition of intercasa 
Concept, which also featured the presentation 
of the latest news in terms of Portuguese 
innovation and design.
the highlights of this year’s exhibition included 
the Casa ideal space, which showcased intelligent 
decoration solutions, and the third edition of the 
lxD - lisboa Design show, which proved itself 
once again as an exceptional platform  
for revealing trends, creative projects and 
innovative concepts.
repeating its formula for success, intercasa 
Concept was held for the second year running in 
conjunction with the salão imobiliário de Portugal 
real estate fair, in a synergy that brought more 
than 42,000 visitors to the Fil exhibition centre 
between october 06 and 14.

intercasa concePt 2012
Exposição Multifacetada  ˙ Multifaceted Exhibition
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alessi For children
natal solidário ˙ Christmas Charity 

Imperfection is the theme of the first edition 
of the istanbul Design Biennial, which takes 
place between october 13 and December 12, 
and which is organised by the istanbul 
Foundation for Culture and arts (iKsV).
Curators Joseph grima and Emre arolat have 
split the event’s theme between themselves, 
interpreting it in two separate exhibitions: 
«Musibet» by arolat can be seen at the istanbul 
Museum of Modern art, while «adhocracy» by 
grima, will be shown at the galata greek Primary 
school. other exhibitions, workshops and events 
will be held all over the city. alessi will donate one Euro from the  

sale of each product between november 
01 and December 24 in any of the brand’s 
stores.
the final aim of this Christmas campaign 
is the construction of a family-home in 
Kinshasa, Democratic republic of Congo, 
which will house orphaned and
abandoned children.
Committed to involving all of its customers 
in the project, alessi has created the site 
www.alessiforchildren.org, where you can 
learn all about this charitable initiative.

Imperfection é o tema da primeira edição da 
istanbul Design Biennial, que decorre entre 13 de 
outubro e 12 de dezembro e cuja organização está 
a cargo da istanbul Foundation for Culture and 
arts (iKsV).
os curadores Joseph grima e Emre arolat 
subdividem a temática condutora do evento entre 
si, interpretando-a em duas exposições distintas, 
sendo possível conhecer «Musibet», de arolat, 
no istanbul Museum of Modern art, enquanto 
«adhocracy», de grima, estará na Escola Primária 
galata greek. um pouco por toda a cidade haverá 
outras exposições, workshops e eventos. um euro será o valor doado por cada 

produto alessi vendido entre 1 de 
novembro e 24 de dezembro em qualquer 
uma das lojas da marca. 
Esta campanha de natal tem como 
objetivo final a construção de uma 
casa familiar em Kinshasa, república 
Democrática do Congo, que irá acolher 
órfãos e crianças abandonadas.
Empenhada em envolver todos os seus 
clientes no projeto, a alessi criou o 
site www.alessiforchildren.org, onde 
é possível conhecer em detalhe esta 
iniciativa solidária. 

istanBul design Biennial
imperfeição ˙ imperfection
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Entre 13 de novembro e 7 de abril o londrino 
Victoria and albert Museum acolhe a primeira 
grande exposição de fotografia contemporânea 
sobre e do Médio oriente. 
Contando com mais de 90 trabalhos, a Light from 
the Middle East: New Photography apresenta 
trabalhos de artistas oriundos da região, 
debruçando-se sobre a forma como exploram a 
linguagem e técnicas da fotografia, num conjunto 
de abordagens bastante distintas entre si. 

Between november 13 and april 07 london’s 
Victoria and albert Museum hosts the first major 
exhibition of contemporary photography about 
and from the Middle East.
With more than 90 works, Light from the Middle 
East: New Photography presents work by artists 
from the region, focusing on how they explore 
the language and techniques of photography,
in a series of vastly differing approaches.

light from the Middle east: new Photography
Médio oriente em Fotografias ˙ Middle East in Photos

© Hassan Hajjaj. saida in green 2000 Va
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Sky Garden HouSe 
incorporar a natureza ˙ incorporating nature
˙Estela Ataíde texto text ˙patrick Bingham hall Fotografia Photography

nos novos terrenos habitacionais da ilha sentosa, 
adjacente a singapura, as dimensões reduzidas 
dos lotes levam a que as construções tendam a ser 
erguidas bastante próximas umas das outras. Para 
contornar essa limitação espacial, a guz architects 
concebeu esta casa de forma a proporcionar o 
máximo de privacidade lateral aos moradores, 
compensando este bloqueio com um edifício de 

in the new habitable land on sentosa island, 
next to singapore, the small plot sizes mean that 
constructions tend to be built fairly close to each 
other. to circumvent these space limitations, guz 
architects has designed this house to provide 
residents with the height in privacy on either 
side of the property, compensating this blocking 
off with a multilayered building, where several 

camadas múltiplas, onde diversos recursos eliminam 
as barreiras entre o interior e o exterior nas restantes 
frentes, criando interação com a vegetação em todos  
os níveis do edifício. 
incorporando os recursos naturais, foram criadas 
estratégias que concedem entrada à brisa marítima 
dentro do edifício, facilitando simultaneamente 
a passagem de luz natural, enquanto os terraços 

features remove the barriers between indoors and 
outdoors on the building’s remaining sides, producing 
interaction with vegetation at every level of the building.
incorporating natural resources, strategies have been 
created that allow the entry of sea breezes into the 
building, and at the same time facilitate the passage of 
natural light, while the garden terraces found on each 
floor provide constant access to green spaces 
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Concebida pelos arquitetos José luis rodríguez e Javier rueda 
Descalzo, a El Muro foi construída com materiais locais, numa 
reinterpretação dos edifícios tradicionais, integrando-se assim 
plenamente na paisagem que a rodeia. Fomentando a comunhão 
com a natureza circundante, as amplas janelas abrem caminho para 
o terraço convidativo.
Como parte do grupo de 25 Casas Bioclimáticas, situadas nos 
terrenos do instituto tecnológico y de Energías renovables, em 
tenerife, cada detalhe desta acolhedora casa foi pensado no sentido 
de a tornar autossuficiente em termos de consumo energético.

Designed by architects José luis rodríguez and Javier rueda 
Descalzo, El Muro was built with local materials, in a reinterpretation 
of traditional buildings, thus fitting fully into the landscape 
that surrounds it. Fostering the communion with the natural 
surroundings, the large windows lead the way to the inviting terrace.
as part of the group of 25 Bioclimatic Houses, stood in the grounds 
of the instituto tecnológico y de Energies renovables, in tenerife, 
every detail of this cosy house has been designed to make it self- 
-sufficient in terms of energy use.

el Muro
Habitação sustentável
sustainable Housing
˙Estela Ataíde texto text ˙itER s.A. Fotografia Photography

˙ arquitetura ˙ architecture
guz architects

˙ obra ˙ Work 
 sky garden house 

˙ localização ˙ location
ilha sentosa, singapura

˙ ano de Conclusão ˙ Year Competed 
2010

ajardinados disponíveis em todos os patamares 
facultam acesso constante a espaços verdes e 
permitem apreciar de forma panorâmica a sedutora 
paisagem que rodeia a sky garden House. 
originalidade é também a palavra-chave para 
definir a escadaria que faz a ligação entre os 
quatro andares da propriedade, por apresentar 
uma direção distinta em cada lance, ao passo 
que a piscina se destaca pelas suas semelhanças 
com um aquário, graças a uma das paredes que 
a compõem ser feita de vidro, permitindo que se 
visualize o seu interior. 

and allow the panoramic enjoyment of the 
stunning landscape surrounding the sky garden 
House.
originality is also a keyword when defining 
the staircase connecting the four floors of the 
property, revealing a different direction for each 
flight, while the swimming pool stands out for its 
resemblance to an aquarium, as one of its walls is 
made   of glass, allowing you to look right inside.
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Que se respeitasse a terra foi um dos pedidos do 
proprietário aquando da projeção desta original casa de 
hóspedes localizada numa área protegida em sarasota Bay, 
na Florida.
E, de facto, todos os aspetos da Casey Key guest House 
tiveram em consideração o ambiente circundante, 
buscando inspiração nos carvalhos, que se anunciam em 
cada detalhe desta casa na árvore. os ramos arqueados 

respecting the land was one of the requests of the owner 
at the time of the design of this original guest house 
located in a protected area in sarasota Bay, in Florida.
and, indeed, every aspect of the Casey Key guest House 
takes the surrounding environment into consideration, 
finding inspiration in the oak, announced in every detail of 
this tree house. the branches bent by strong winds lend 
this building its rounded lines, with its shape resembling 

CaSey key GueSt HouSe
Casa na Árvore ˙ House in a tree
˙Estela Ataíde texto text ˙1 greg wilson group; 2, 3 Andrew Davis; 4, 5 george cott photography Fotografia Photography

pelos ventos fortes emprestam as linhas arredondadas a 
este edifício, cujo formato que lembra o casco de um barco 
remete também para o ambiente náutico da baía.
tendo sempre em mente a preservação dos ecossistemas 
locais, Jerry sparkman, da sweet sparkman architects, 
apoiou a casa sobre pilares de aço, respeitando assim 
a legislação que visa evitar a perturbação das raízes e 
preservar os carvalhos existentes naqueles terrenos. 

the hull of a boat, and recalling the nautical atmosphere 
of the bay.
Continually bearing in mind the preservation of local 
ecosystems, Jerry sparkman, from sweet sparkman 
architects, supported the house on steel pillars, thereby 
complying with legislation aimed at avoiding disturbing 
roots and preserving the oak trees in this part of the world.

Deck

sala
living room

Kitchenette

loft
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a equipa da sPg architects desenvolveu esta magnífica casa a partir 
de uma estrutura de metal e cimento abandonada, transformando-a 
numa habitação de traços arrojados onde a flexibilidade do perímetro 
e a abundância de janelas favorecem a interligação com o ambiente 
circundante, num fluxo contínuo entre interior e exterior.
imersa nas florestas da Península de osa, na Costa rica, a Casa 
torcida foi concebida tendo como principais critérios criar uma 
residência ambientalmente sensata, tecnologicamente avançada 
e de design moderno. assim surge este projeto totalmente 
autossuficiente, onde os mais recentes recursos tecnológicos, como 
painéis solares e uma central hidroelétrica, permitem a proteção das 
riquezas ambientais. 

the team at sPg architects has developed this magnificent house 
using an abandoned metal and concrete structure, turning it into a 
property of bold lines where the flexibility of the building perimeter 
and the abundance of windows favour its interaction with the 
surrounding environment, in a continuous flow between interior  
and exterior.
immersed in the forests of the osa Peninsula in Costa rica, the 
Casa torcida has been designed according to the main criteria of 
creating a environmentally conscious residence, technologically 
advanced and with modern design. the result is this fully self- 
-sufficient project, where the latest technological resources, such 
as solar panels and a micro hydropower system, allow the protection 
of environmental riches.

CaSa torCida
Design Ecológico ˙ Ecological Design
˙Estela Ataíde texto text ˙charles Lindsay  Fotografia Photography



h o u s et rend s  ˙  H a B i ta r ˙  27  

respondendo aos desejos de renovação dos novos proprietários 
desta casa, os arquitetos e designers da antoni associates 
transformaram a Head road 1843 numa combinação de sofisticação 
e recursos topo de gama.
situada nas encostas de signal Hill, na Cidade do Cabo, esta 
residência no coração da natureza sul-africana oferece paisagens 
privilegiadas sobre a costa atlântica e a histórica robben island.
a atenção dada aos detalhes, combinada com a elevada qualidade 
dos acabamentos, resultou numa elegante propriedade cujas 
linhas contemporâneas contrastam agradavelmente com as 
formas orgânicas que a rodeiam. 

Meeting the renovation wishes of the new owners of this house, 
the architects and designers from antoni associates transformed 
Head road 1843 into a combination of sophistication and  
high-end features.
stood on the slopes of signal Hill in Cape town, this residence in the 
heart of south african nature looks over stunning landscapes of the 
atlantic coastline and historic robben island.
attention to detail, combined with the high quality of its finishes, 
has resulted in an elegant property whose contemporary lines 
contrast memorably with the organic shapes that surround it.

Head road 1843
sobre o atlântico
above the atlantic
˙Estela Ataíde  texto text ˙Adam Letch Fotografia Photography
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inspirado na topografia vulcânica e na 
natureza da Jeju island, este projeto é 
composto por um grupo de casas que  
têm como ponto central uma estrutura 
em forma de casulo, onde as linhas 
fluidas e esbatidas criam uma inovadora 
perspetiva espacial.
Com conclusão prevista para 2015, o 
empreendimento concebido pelo gabinete 
sul-coreano Planning Korea será parte 
integrante da gotjawal Village, a primeira 
fase da Jeju airest City, um resort cujas 
valências incluem condomínios, centro 
comercial, hotel, casino e centro médico. 
todas as habitações incluídas no projeto 
Jeju Cocoon House, liderado por Byungju 
lee, serão ecologicamente sustentáveis, 
à semelhança do que acontece com os 
restantes edifícios do resort.

inspired by the volcanic topography and 
natural surroundings of Jeju island, this 
project consists of a group of houses 
that have a cocoon shaped structure as a 
central point, where fluid and muted lines 
create an innovative spatial perspective.
scheduled for completion in 2015, 
the development designed by south 
Korean studio Planning Korea will be 
part of gotjawal Village, the first phase 
of Jeju airest City, a resort featuring 
condominiums, a shopping centre, a hotel, 
a casino and a medical centre.
Every house included in the Jeju Cocoon 
House project, led by Byungju lee, will 
be ecologically sustainable, similar to the 
other buildings in the resort.

JeJu CoCoon HouSe
Casulo insular ˙ island Cocoon
˙ Estela Ataíde texto text ˙Berjaya Jeju Resort Limited Fotografia Photography
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o caráter inovador do novo Museu de História 
Militar assenta na interação entre o passado  
e o presente, entre linhas tradicionais e  
traços arrojados.
após vencer a competição lançada em 2001 
para repensar o museu fundado em 1897, Daniel 
libeskind criou uma extensão de cinco andares 
que rompe de forma irreverente a simetria 
do edifício original. a transparência do novo 
elemento arquitetónico contrasta fortemente 
com as linhas fechadas do edifício existente, 
numa representação da antítese entre a 
austeridade do passado autoritário e a abertura 
da sociedade democrática em que esta extensão 
foi projetada pelo arquiteto. 

the innovative character of the new Museum 
of Military History is based on the interaction 
between the past and the present, between 
traditional lines and bold strokes.
after winning the competition held in 2001 to 
re-evaluate the museum founded in 1897, Daniel 
libeskind has created a five-storey extension 
that irreverently breaks the symmetry of the 
original building. the transparency of the new 
architectural element contrasts sharply with 
the closed lines of the existing building, in a 
representation of the antithesis between the 
austerity of the authoritarian past and the 
opening of the democratic society in which this 
extension was designed by the architect.

MuSeuM of 
Military 
HiStory 
rever a História
reviewing History
˙Estela Ataíde texto text 
˙© Bitter Bredt, holzer kobler Architekturen;  
© sDL Fotografia Photography
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˙ arquitetura ˙ architecture
architekt daniel libeskind ag, Zurich com 

studio daniel libeskin 

˙ obra ˙ Work 
dresden Museum of Military history

˙ localização ˙ location
dresden, alemanha

˙ ano de Conclusão ˙ Year Competed 
2011

no interior do museu, a nova área de exposição 
foca-se na análise temática das forças sociais e 
nos impulsos humanos que originam uma cultura 
de violência, complementando a apresentação 
cronologicamente ordenada da história militar 
alemã, que é possível descobrir nos espaços 
previamente existentes.
a fachada de cimento e aço criada por libeskind 
oferece ainda vistas privilegiadas sobre Dresden, 
apresentando-se como um original espaço de 
reflexão para pensar o percurso militar alemão.

in the museum’s interior, the new exhibition 
area focuses on the thematic analysis of the 
social forces and human impulses that originate 
a culture of violence, complementing the 
chronologically ordered presentation of german 
military history, which can be discovered in the 
previously existing spaces.
the cement and steel façade designed by 
libeskind also offers great views of Dresden, 
revealing itself as a unique space of reflection in 
which to consider the germany’s military path.
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Quando projetaram o pavilhão temático one 
ocean para a EXPo 2012 em Yeosu, Coreia do sul, 
os criativos da soma architecture procuraram 
incorporar o tema da exposição – The Living 
Ocean and Coast - e transformá-lo numa 
experiência arquitetónica multi-camadas. 
Com este conceito em mente, os princípios da 
exposição mundial, nomeadamente a utilização 
responsável dos recursos naturais, refletem-se 
no edifício através de um design sustentável e 
das lamelas cinéticas presentes na fachada, que 
são utilizadas para controlar a entrada de luz solar 
ao longo do dia, o que, além de reduzir o consumo 
de energia, colabora para imprimir um cativante 
efeito visual.
as linhas onduladas que definem o formato 
do edifício remetem para uma sensação de 

When they designed the one ocean themed 
pavilion for EXPo 2012 in Yeosu, south Korea, 
the designers at soma architecture sought to 
instil it with the exhibition’s theme - The Living 
Ocean and Coast – and to turn it into a multi- 
-layered architectural experience.
With this concept in mind, the principles of the 
world exhibition, in particular the responsible use 
of natural resources, are reflected in the building 
through sustainable design and the kinetic 
lamellas present on the façade, which  
are used to control the entry of sunlight 
throughout the day, which, in addition to reducing 
energy use, contribute to producing a captivating 
visual effect.
the undulating lines which define the shape 
of the building recall the feeling 
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movimento contínuo e colaboram para que olhar 
para esta estrutura seja uma experiência sempre 
diferente, dependendo da luminosidade natural, 
da utilização noturna de tecnologia lED ou do 
ponto de vista do qual é observada. 
também o interior do pavilhão é marcado pelo 
aspeto visual, já que o gabinete de arquitetura 
se baseou na dualidade entre a interminável 
superfície e a profundidade dos oceanos para 
definir a organização espacial, apostando em 
jogos de orientação vertical e horizontal. 

of continuous movement and help make looking 
at this structure an ever-changing experience, 
depending on the natural lighting, on the 
nocturnal use of lEDs or on the position from 
which you are viewing it.
the interior of the pavilion is also marked by the 
visual aspect, as the architecture practice worked 
from the duality between the endless surface 
and the depth of the oceans to define the spatial 
organisation, focusing on the interplay of vertical 
and horizontal orientation.

one oCean
arquitetura sustentável ˙ sustainable architecture
˙Estela Ataíde texto text ˙ isochrom Fotografia Photography
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Foi a paisagem montanhosa circundante que 
serviu de inspiração aos arquitetos do gmp – 
architekten von gekan, Marg und Partner, que 
conceberam este centro desportivo para que a 
cidade de shenzhen, China, pudesse acolher  
em 2011 a 26ª edição dos summer World 
university games.
Composto por várias instalações desportivas, 
área residencial, centro comercial e espaços 
de lazer diversos, o universiade sports Center 
foi pensado de forma a poder, posteriormente, 

it was the surrounding mountainous landscape 
that inspired the architects from gmp - 
architekten von gekan, Marg und Partner, who 
designed this sports centre so that the city of 
shenzhen, China, could host the 26th edition of 
the summer World university games in 2011.
Composed of several sports facilities, a residential 
area, a shopping centre and many leisure areas, 
the universiade sports Center was designed  
to be able to subsequently host a range of 
events, from international sporting events to 
cultural initiatives.

univerSiade
SportS Center
Complexo Multifuncional ˙ Multifunctional Complex
˙Estela Ataíde texto text ˙ christian gahl Fotografia Photography
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Green CliMate found
Proteção Climática ˙ Climate Protection 
˙Estela Ataíde texto text ˙LAVA Fotografia Photography

Cada detalhe da nova sede do green Climate Fund (gCF), projetada pelo laVa 
(laboratory for Visionary architecture), está em consonância com os valores 
fundamentais do organismo que visa acolher.
situado em Bona, alemanha, o espaço foi projetado para refletir os princípios 
do gCF e cumprir os últimos padrões de construção ecológica e eficiência 
energética, assentando em soluções inovadoras como fachadas articuladas 
de acordo com a orientação do edifício, superfícies que integram meios de 
produção de energia regenerativa e recursos fotovoltaicos e biorreatores. 

Every detail of the new headquarters of the green Climate Fund (gCF), 
designed by laVa (laboratory for Visionary architecture), complies with 
the core values   of the organisation it intends to house.
located in Bonn, germany, the space has been designed to reflect the 
principles of the gCF and meet the latest standards in ecological construction 
and energy efficiency, using innovative solutions such as facades articulated 
according to the orientation of the building, surfaces that integrate 
regenerative energy production means and photovoltaic resources  
and bioreactors. 

receber múltiplos acontecimentos, desde eventos 
desportivos internacionais a iniciativas culturais. 
De linhas expressivas e arrojadas, este 
complexo foi projetado com elementos típicos 
de um jardim chinês tradicional, sendo que as 
estruturas cristalinas dos edifícios representam 
continuidade e estabilidade, e os cursos de água 
e áreas ajardinadas simbolizam evolução  
e movimento. 

Boasting expressive and bold lines, this complex 
was designed with typical elements of a 
traditional Chinese garden, while the crystal 
structures of the buildings represent continuity 
and stability, and the waterways and landscaped 
areas symbolise evolution and movement.

© gmp
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Mario Bellini e rudy ricciotti são os designers 
responsáveis pelo espaço aquitetónico que, 
desde setembro, alberga o Departamento de 
artes islâmicas do Museu do louvre. a dupla de 
criativos desenvolveu a nova galeria no histórico 
pátio Cour Visconti, respondendo com mestria ao 
desafio de criar uma adição contemporânea que 
coexistisse harmoniosamente com as fachadas 
circundantes do séc. XViii. 
não sendo um edifício no sentido tradicional 
da palavra, a estrutura é também mais do que 
apenas uma cobertura do pátio anteriormente 
existente. o enorme tapete em tons dourados 
projetado pelos designers parece quase 
suspenso, ondulando ao sabor do vento e as 
paredes envidraçadas que vedam o espaço 
mantêm-no visível a todos os que por ali 
passarem, despertando a curiosidade para a 
coleção do novo departamento, que conta com 
cerca de 3,800 m2 de área de exposição.

Mario Bellini and rudy ricciotti are the designers 
responsible for the architectural space, which 
since september is home to the Department of 
islamic art of the louvre Museum. the creative 
duo developed the new gallery in the historic 
Cour Visconti courtyard, masterfully meeting the 
challenge of creating a contemporary addition 
that coexists harmoniously with the surrounding 
18th century façades.
not a building in the traditional sense, the 
structure is also more than just a roof over the 
original courtyard. the huge golden hued carpet 
designed by the designers seems almost to hang 
in the air, rippling in the wind and the glass walls 
that seal the space keep it visible to all who pass 
by, arousing curiosity for the collection of the 
new department, which features about 3,800 m2 
of exhibition area.

departMent of iSlaMiC artS
Véu Dourado ˙ golden Veil 
˙Estela Ataíde texto text ˙ 1, 2 © Raffaele cipolletta, Mario Bellini Architect(s); 3 © Musée du Louvre; 4 © Mario Bellini and Rudy Ricciotti 

Fotografia Photography
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yayoi kuSaMalouiS vuitton 
love Forever
˙ Louis Vuitton Fotografia Photography

amor para sempre
˙ Andreia Barros Ferreira texto text

Prestigious brand louis Vuitton and Yayoi Kusama have teamed up to create the first 
retrospective dedicated to the Japanese artist. the obsessive character and innocence in the 
works of Kusama have served as the base for the birth of a collection that includes leather 
accessories, clothing, shoes, accessories, watches and jewellery from the famous French brand. 
the clothing comes in a series of patterns, highlighted by the emblematic red dots of Kusama.

a prestigiada marca louis Vuitton e Yayoi Kusama uniram-se para criar a primeira retrospetiva 
dedicada à artista japonesa. o caráter obsessivo e a inocência nas obras de Kusama serviram de 
base para o nascimento de uma coleção que inclui acessórios em pele, pronto-a-vestir, sapatos, 

acessórios, relógios e joalharia da famosa marca francesa. o vestuário surge emoldurado por 
uma série de padrões, dos quais sobressaem as emblemáticas pintinhas vermelhas de Kusama.

* lonDon * isEtan, JaPan
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Marc Jacobs, creative director of louis Vuitton, and 
the Japanese artist Yayoi Kusama met in 2006 in 
tokyo. their mutual admiration was almost immediate: 
Marc Jacobs fell in love with Kusama’s paintings and 
sculptures; the artist, whose works include many 
performances that examine clothing and the body, 
came to admire and respect Jacobs’ creativity. so 
began a friendship that has now culminated in the 
first retrospective dedicated to Kusama. a show that 
has already been seen in such important venues as 
the Centre Pompidou in Paris and the tate Modern  
in london.
obsession and mass production were the starting 
points for the creation of the collection. lively and 
hybrid colours cover leather accessories, ready-to-
wear clothes, shoes, accessories and jewellery and 
watches from louis Vuitton. red dots, this favourite 
element of Yayoi Kusama, stand out throughout the 
scenario. according to the Japanese artist, she herself 
is «a dot lost among millions of other dots», and this 
collaboration is an opportunity to spread her dots 
infinitely, transmitting the message «love Forever». 
so be it.

Marc Jacobs, diretor criativo da louis Vuitton, e a 
artista japonesa Yayoi Kusama conheceram-se em 
2006, em tóquio. a admiração mútua foi quase 
imediata: Marc Jacobs apaixonou-se pelas telas e 
esculturas de Kusama; a artista, cujas obras incluem 
muitas performances que analisam o vestuário e o 
corpo, passou a respeitar ainda mais a criatividade 
de Jacobs. nascia, assim, uma amizade que culminou 
agora na primeira retrospetiva dedicada a Kusama. 
uma mostra que já passou por locais como o Centro 
Pompidou, em Paris, e pela tate Modern, em londres.
a obsessão e a produção em série foram os pontos 
de partida para a criação da coleção. Cores vigorosas 
e híbridas cobrem os acessórios em pele, os artigos 
de pronto-a-vestir, os sapatos, acessórios e peças 
de joalharia e relojoaria da louis Vuitton. Em 
todo o cenário sobressaem pintinhas vermelhas, 
elemento predileto de Yayoi Kusama. segundo a 
artista japonesa, ela própria é «um ponto perdido 
entre milhões de outros pontos», sendo que esta 
colaboração é uma oportunidade de espalhar as suas 
pintinhas infinitamente, transmitindo a mensagem 
«amor para sempre». assim seja.

* lonDon

* Hong Kong



a extraordinária beleza e simplicidade do Trefoil 
denunciam a inspiração recolhida na natureza. 
remetendo para a planta que lhe deu o nome, 
vista de uma perspetiva superior esta peça 
decorativa da numero living recorda de facto 
um trevo, ao encarnar com fidelidade os seus 
contornos elegantes e delicados. 
Disponível em preto, branco, dourado e 
champanhe, as linhas contemporâneas do 
Trefoil refletem na perfeição o espírito da marca 
portuguesa, que se distingue pelas suas peças 
singulares inspiradas pelas formas e texturas 
presentes na natureza.
Criada em 2004 por ana Vasconcelos, a numero 
living desenvolve desde então sofisticados 
produtos de design, concebidos para abrilhantar 
espaços exclusivos onde reine a criatividade.

the extraordinary beauty and simplicity of Trefoil 
reveal the inspiration sourced in nature. referring 
to the plant that gave it its name, seen from 
above this decorative piece from numero living 
does indeed bring a clover to mind, in faithfully 
embodying its elegant and delicate contours. 
available in black, white, gold and champagne, the 
contemporary lines of Trefoil perfectly reflect the 
spirit of the Portuguese brand, which stands out 
for its unique pieces inspired by the shapes and 
textures found in nature.
Founded in 2004 by ana Vasconcelos, numero 
living develops sophisticated design products, 
designed to brighten up exclusive spaces where 
creativity is key.

trefoil
carisma Dourado
golden Charisma 
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uma acolhedora flor que desabrocha para receber 
o seu utilizador. assim é Bloom, a cadeira desenhada 
por Kenneth Cobonpue.
inspirada pelo gracioso despertar de uma flor, a cadeira 
apoia o seu original formato orgânico numa resistente 
base em aço e as suaves curvas são criadas pelo 
confortável forro, onde centenas de pontos que irradiam 
do centro criam uma sublime experiência tátil.

a welcoming flower that unfurls to receive its user – 
this is Bloom, the chair designed by Kenneth Cobonpue.
inspired by the graceful awakening of a flower, the chair 
supports its original organic shape on a sturdy steel base, 
while its soft curves are created by the comfortable 
upholstery, where hundreds of fine running stitches radiate 
from the centre creating a sublime tactile experience.

BlooM
Despertar
awakening

Desde 1962, a K8 radiatori dedica-se a vender sistemas 
de aquecimento pouco convencionais que, devido ao seu 
design cuidado e acabamento requintado, se incorporam 
em qualquer espaço como uma peça decorativa.
Foi pensando nos clientes que não abdicam de aliar esmero 
e conforto que a K8 radiatori concebeu uma moderna 
coleção de radiadores cujas linhas recolhem inspiração 
em elegantes elementos naturais.

Dedicated to selling unconventional heating systems since 
1962, K8 radiatori products feature careful design and 
exquisite finishing, meaning they can fit in any room as 
if a decorative item.
With customers in mind who are unwilling to forgo 
combining great care with comfort, K8 radiatori has 
designed a modern collection of radiators whose lines 
find their inspiration in elegant natural elements.

k8 radiatori
Aquecimento Elegante
Elegant Heating 
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Foram os microcimentos utilizados no revestimento e pavimento 
de edifícios de arquitetura moderna que inspiraram a coleção Share.
Concebida para reproduzir a aparência destas superfícies de 
microcimento, marcadas por uma ligeira destonalização, a coleção 
destaca-se pelo seu impressionante aspeto natural, integrando-se 
harmoniosamente nestes espaços de linhas minimalistas.
Disponível em sete cores de revestimento e pavimento, a linha 
Share conta com o novo formato 90x90, além dos restantes 
tamanhos previamente existentes.

the Share collection was inspired by microcement used in the wall 
coverings and flooring of modern architecture buildings.
Designed to replicate the look of these microcement surfaces, 
marked by a slight shade variation, the collection stands out for 
its impressive natural aspect, integrating harmoniously in these 
spaces of minimalist lines.
available in seven colours of wall covering and flooring, the Share 
range also features the new 90x90format, besides other sizes, 
already available.

MarGreS
Minimalismo Moderno
Modern Minimalism
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no seu primeiro projeto para a Molteni&C, 
Constance guisset criou uma cadeira de baloiço 
totalmente feita em folhas de alumínio cortadas 
a laser, moldadas numa prensa fria e depois 
soldadas para adquirirem o formato em arco.
recorrendo ao seu espírito criativo e aplicando 
conhecimentos acerca do desenvolvimento de 
superfícies em formas tridimensionais, guisset 
concebeu assim a cadeira Sol, um objeto com 
acabamentos em cores vibrantes, equipado com 
um forro almofadado que pode ser colocado e 
retirado, adaptando-se a situações distintas.

in her first project for Molteni&C, Constance 
guisset has created a rocking chair made entirely 
from laser-cut aluminium sheets, moulded in 
a cold press and then welded to acquire their 
arched format.
resorting to her creative spirit and applying 
knowledge about the development of surfaces 
in three-dimensional shapes, guisset’s Sol chair 
is an object with bright colour finishes, fitted 
with cushioned upholstery that can be used and 
removed, adapting to different situations.

Sol
suave Embalo
gentle rocking
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teaM 7
paixão pela Madeira
Passion for Wood
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ruSkii
inspiração Russa
russian inspiration

imaginado pelo designer Enrico Zanolla para 
a Viso inc. e caracterizado pelas suas formas 
dinâmicas, este candeeiro é uma homenagem 
à beleza e singularidade da Catedral de são 
Basílio, em Moscovo, refletindo as suas formas 
dinâmicas que remetem para o movimento da 
chama de uma vela. 
totalmente em cerâmica, o candeeiro Ruskii está 
disponível em branco, preto, prateado e dourado.

thought up by designer Enrico Zanolla for Viso 
inc. and characterised by its dynamic forms, this 
lamp is a tribute to the beauty and uniqueness of 
saint Basil’s Cathedral in Moscow, reflecting its 
dynamic shapes that refer to the movement of 
the flame of a candle.
Made entirely in ceramic, the Ruskii lamp is 
available in white, black, silver and gold.

É nos detalhes refinados que o mobiliário team 
7 se destaca. Fabricados a partir de materiais de 
qualidade superior, os móveis da marca austríaca 
são criados em torno de um cuidado constante 
para preservar da melhor forma possível os 
recursos da madeira utilizada. 
Conciliando tecnologia inovadora e design, a team 
7 destaca-se na indústria pela sua capacidade de 
dar um formato contemporâneo a mobiliário que 
transpira autenticidade e natureza.

team 7 furniture stands out for its sophisticated 
details. Made from superior quality materials, 
furniture by the austrian brand is created in 
an environment in which constant care is taken 
to best preserve resources of the timber used.
Combining innovative technology and design, 
team 7 stands out in the industry for its ability 
to give contemporary form to furniture that 
exudes authenticity and nature.
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Feito em fibra de carbono, o Qube Lamp marca a entrada 
da Mast Elements numa nova era do mobiliário e decoração, 
com a introdução de uma coleção onde cada peça faz uso das 
potencialidades estéticas e técnicas deste material do futuro.
Combinando leveza e extrema resistência, este candeeiro beneficia 
de um sedutor efeito visual graças à forma como a fibra de carbono 
reflete a luz. 

Made of carbon fibre, the Qube Lamp marks Mast Elements’ entry 
in a new era of furnishings and décor with the introduction of 
a collection where each piece makes use of the aesthetic and 
technical potential of this material from the future.
Combining lightness and extreme durability, this lamp enjoys  
a seductive visual effect thanks to the way the carbon fibre 
reflects light.

QuBe laMp
geração 3.0
generation 3.0

Emmanuelle legavre, designer e decoradora, é a 
responsável pela criação desta engenhosa solução da Ego 
Paris, que combina potencial decorativo e funcionalidade 
e se destaca por ser compacta e facilmente transportável.
Multifuncional e ajustável, o Kube pode ser tudo o que 
o seu proprietário desejar, desde uma cadeira a uma mesa 
de apoio, sendo ideal para usufruir dos fugazes raios 
de sol oferecidos pela nova estação.

Emmanuelle legavre, designer and decorator, is 
responsible for creating this ingenious solution from 
Ego Paris, which combines decorative potential and 
functionality and stands out for being compact and  
easily transportable.
Multifunctional and adjustable, the Kube can be 
everything its owner wishes, from a chair to a coffee 
table, and is ideal for enjoying the fleeting rays of 
sunshine offered by the new season.

kuBe
Desdobrável
Foldable
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o enorme sucesso das colunas de som D&W Aural Pleasure levou a Hart audio a produzir 
uma edição especial, lançando 99 pares em bronze, cinco em prata e apenas um par em 
ouro de 18 quilates.

Embora pequenas em tamanho, as colunas concentram em si um enorme potencial, 
oferecendo uma deslumbrante experiência acústica. o seu arrojado 

formato curvilíneo resulta de cálculos meticulosos, levados a 
cabo para garantir que as D&W Aural Pleasure reproduzam o 

som com a maior qualidade possível. 

the great success of the D&W Aural Pleasure 
speakers has led Hart audio to produce a special 

edition, releasing 99 pairs in bronze, five in silver 
and just one pair of 18-carat gold.

although small in size, the loudspeakers 
boast enormous potential, offering a 

stunning acoustic experience. their bold 
curved shape is the result of meticulous 
calculations, carried out to ensure that 
D&W Aural Pleasure speakers reproduce 
sound with the highest possible quality.

d&W aural pleaSure
Exclusividade
Exclusiveness
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Com esta original mesa, a Duffy 
london acrescenta uma pitada extra 
de divertimento a qualquer refeição ou 
reunião de negócios.
a estrutura de dossel que suporta 
cada elemento desta mesa faz baloiçar 
o tampo, oito cadeiras e ainda um 
candeeiro, tornando a Swing Table numa 
área à parte dentro de qualquer divisão.
o sistema de apoio de quatro postes leva 
os utilizadores a flutuar sobre o chão, 
tornando cada momento de convívio 
num saudoso regresso às brincadeiras  
de infância.

Duffy london adds an extra dash of fun 
to any meal or business meeting with 
this original table.
the four poster structure that supports 
each element of this table allows its top, 
eight chairs and even a lamp to sway, 
making Swing Table a separate area 
within any room.
the four posts allow users to float 
above the ground, making every moment 
spent together into a nostalgic return to 
childhood pranks.

SWinG taBle
Baloiço
swing

peuGeot deSiGn laB
piano Futurista
Futuristic Piano 

Em colaboração com o fabricante de pianos 
Pleyel, o Peugeot Design lab desenvolveu 
um exemplar que promete revolucionar as 
convenções do mundo musical, inovando em 
termos técnicos e visuais. 
importando detalhes da indústria automóvel, 
este arrojado instrumento vê as suas linhas 
tradicionais reinventadas, destacando-se o 
audacioso rebaixamento do mecanismo do 
piano, alinhando-o com o teclado.

in collaboration with piano maker Pleyel, Peugeot 
Design lab has developed a model that promises 
to revolutionise the conventions of the world of 
music, innovating technically and visually.
importing details from the automotive industry, 
this daring instrument sees its traditional lines 
reinvented, highlighted by the bold lowering of 
the piano mechanism, aligning it with  
the keyboard.

6 0  ˙
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a cadeira e a mesa de apoio da linha Emmanuel 
não se limitam ao seu papel de mobiliário. Em 
conformidade com o espírito da Point, estas 
peças são, como todas concebidas pela marca, 
elementos constantes na sucessão de bons 
momentos que marcam a existência e ficam para 
sempre na memória, sejam eles passados num 
café, num hotel ou em casa. 
Evoluindo em paralelo com os estilos de vida, 
a Point cresce em função dos desejos do 
consumidor, hoje apreciador do aspeto natural 
na decoração, sem no entanto abdicar do 
conforto e praticidade.

the chair and coffee table from the Emmanuel 
range are not limited to their role as furniture. 
Matching the spirit of Point these pieces, as 
all pieces designed by the brand, are constant 
elements in the succession of great moments 
that mark our lives and remain forever in our 
memory, whether spent in a café, in a hotel 
or at home.
Evolving in parallel with lifestyles, Point grows 
according to the wishes of the consumer, 
currently a fan of the natural aspect in 
decoration, but without forgoing 
comfort and practicality.

eMManuel 
sensações e Emoções
Feelings and Emotions
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Vistosa e extravagante, esta edição limitada foi criada 
pelo designer de moda britânico Paul smith, utilizador 
frequente da Leica X1 e depois da Leica X2.
Famoso por recorrer a cores vibrantes nas suas coleções, 
smith confere agora um toque audacioso à mais 
sofisticada tecnologia digital «Made in germany».
limitada a 1500 unidades em todo o mundo, a Leica 
X2  Edition Paul Smith distingue-se pelo contraste 
entre o preto dominante e as margens em cores cítricas.

showy and extravagant, this limited edition was created 
by British fashion designer Paul smith, frequent user of 
the Leica X1 and subsequently the Leica X2.
Famous for the use of bright colours in his collections, 
smith now gives a daring touch to the most sophisticated 
«Made in germany» digital technology.
limited to 1500 units worldwide, the Leica X2 Edition Paul 
Smith stands out for the contrast between the dominant 
black and margins in citrus colours.

leiCa X2  edition paul SMitH
Arrojada
Bold
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Party e Float são linhas criadas por luis Eslava e Karim 
rashid para a sancal, ambos concebendo os sofás como 
algo mais do que simples locais para descansar.
a proposta de Eslava passa por produtos versáteis e 
modulares, que podem ser adaptados às necessidades 
dos seus proprietários e, com as peças Float, rashid cria 
sofás que, devido à altura da sua parte traseira, oferecem 
alguma privacidade quando colocados em espaços 
públicos e podem ser utilizados como bengaleiros.

Party and Float are ranges created by luis Eslava and 
Karim rashid for sancal, with both designing sofas as 
something more than just places to rest.
Eslava’s proposal includes versatile and modular products 
that can be adapted to the needs of their owners and, 
with Float, rashid creates sofas that due to the height 
of their backs, offer some privacy when placed in public 
spaces and can be used as coat racks.

SanCal
Versatilidade
Versatility
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Disponível em oito décors, que vão da ardósia ao tecido, 
a coleção Exquisa, da Quick-step, destaca-se tanto pelo 
design dos ladrilhos como pela textura dos mesmos. 
Partindo de uma régua com a dimensão de 40x120cm 
foram elaboradas quatro opções de ladrilhos utilizando 
as juntas transversais: um (40x120cm), dois (40x60cm) 
ou três (40x40cm) ladrilhos por régua. a última solução 
é multi-padrão, conferindo tamanhos diferentes a cada 
régua e produzindo a ilusão de serem ladrilhos separados. 
graças aos sistemas de encaixe Uniclic e Uniclic Multilift,
a aplicação dos ladrilhos Xl é bastante fácil e rápida. 

available in eight designs, ranging from slate to fabric, the 
Exquisa collection, from Quick-step, stands out as much for 
the design of this tiled laminate flooring as for its texture.
starting with a plank measuring 40x120cm, four 
options have been developed using the tiles’ joints: one 
(40x120cm), two (40x60cm) or three (40x40cm) tiles 
per plank. the latter solution is multi-standard, providing 
different sizes to each plank and producing the illusion of 
being separate tiles.
thanks to Uniclic and Uniclic Multilift click jointing systems, 
the Xl tiles are very easy and quick to install.

eXQuiSa
simplicidade e Engenho ˙ simplicity and ingenuity

www.listor.com

os já incontornáveis guias de viagem da louis 
Vuitton chegam a 2013 repletos de novos 
destinos, prontos para desvendar os segredos 
das cidades mais fascinantes. Desde 1998, a 
marca tem recorrido aos Louis Vuitton City Guides 
para partilhar o seu entusiasmo por viagens e 
pelas grandes cidades, revelando aos viajantes 
as etapas indispensáveis em cada uma. 
a partir de uma perspetiva original, os guias 
apresentam 40 cidades, destacando em cada 
uma os locais que compõem a sua essência, 
de restaurantes gourmet a mercados de rua, 
passando por museus e antiquários.

City GuideS 2013
Descobrir o Mundo
Discover the World

For 2013, louis Vuitton’s unmistakable travel 
guides are full of new destinations, ready to 
uncover the secrets of the most fascinating cities. 
since 1998, the brand has used its Louis Vuitton 
City Guides to share its enthusiasm for travel and 
for cities, revealing to travellers the necessary 
highlights in each.
From an original perspective, the guides present 40 
cities, highlighting in each one the places that make 
up its essence, from gourmet restaurants or street 
markets, to museums and antique shops.

 © louis Vuitton / PHiliPPE JuMin
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Concebida por alessandro Mendini, a poltrona Magis 
Proust é uma nova versão da Poltrona di Proust, lançada 
em 1978 e definida pelo designer como uma peça 
romântica e barroca na qual um número infinito de pontos 
policromáticos é pintado à mão recorrendo à técnica  
do pontilhismo.
Desde que foi criada, esta poltrona foi repensada várias 
vezes, ganhando versões distintas, em diversos materiais, 
cores e dimensões. agora, renasce na Magis Proust que, 
fabricada em politetileno moldado por rotação, confere ao 
modelo original uma nova energia de cores extrovertidas, 
estando pronta para ser utilizada em espaços interiores  
ou exteriores.

Designed by alessandro Mendini, the Magis Proust armchair 
is a new version of the Poltrona di Proust, launched in 1978 
and defined by the designer as a baroque and romantic 
piece on which an infinite number of multicoloured dots are 
hand painted using the technique of pointillism.
since its creation, this chair has been rethought several 
times, enjoying different versions in different materials, 
colours and dimensions. now, it is reborn as Magis Proust, 
which, made of rotational-moulded polyethylene, gives the 
original model a new energy of extrovert colours, and is 
ready for use indoors or outdoors.

MaGiS prouSt
Redesenhada
redesigned
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Marcando uma nova era de cozinhas coloridas, a leicht 
apresenta elementos em cores retro que transportam de 
volta a 1960, numa inteligente conjugação com design 
moderno. recorrendo às tonalidades curcuma, saffron 
e petrol, a marca enche a divisão de energias positivas e 
tranquilidade, montando espaços calorosos que rompem 
as barreiras temporais.
ao combinar as cores estrela da coleção com os neutros 
cinzento e branco, a leicht cria uma fusão natural entre 
design contemporâneo os elementos típicos de 1950,
1960 e 1970, criando mobiliário resistente às 
mudanças de tendências.

Marking a new era in colourful kitchens, leicht presents 
elements in retro colours that take us straight back 
to the 60s, in an intelligent combination with modern 
design. using the colours turmeric, saffron and petrol, the 
brand fills the room with positive energy and tranquillity, 
creating warm spaces that break time barriers.
By combining the main colours of the collection with 
neutral grey and white, leicht creates a natural fusion 
between contemporary design and elements typical  
of the 50s, 60s and 70s, and furniture resistant to 
changing trends.

leiCHt
Retro



inovação, design e qualidade são os três 
elementos essenciais das cozinhas santos, que 
se destacam pelas suas soluções esteticamente 
revolucionárias.
Para o modelo Intra-L, a santos concebeu 
uma ampla ilha, que inclui área de lavagem e 
preparação de refeições, e uma zona de colunas 
com modulação até ao teto, onde é possível 
instalar fornos, frigorífico e congelador. ambos 
os módulos, de linhas elegantes e discretas, 
disponibilizam desafogados espaços de 
arrumação e estão equipados com um sistema 
único de abertura, que dispensa puxadores.

innovation, design and quality are the three 
essential elements of santos kitchens,  
which stand out for their aesthetically 
revolutionary solutions.
For the Intra-L model, santos has designed a 
large island, which includes a dishwashing and 
meal preparation area, and a zone of tall units 
that reach the ceiling, where you can integrate 
ovens, fridge and freezer. Both modules, with 
their elegant and discreet lines, feature generous 
storage spaces and are equipped with a unique, 
handle free opening system.

intra-l
soluções inovadoras
innovative solutions

www.santos.es
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a Mut Design concebeu para a Expormim a 
cadeira Naútica, homenageando uma das 
primeiras peças criadas pela marca através 
da utilização contemporânea do rattan como 
matéria-prima principal.
apta para servir de assento no exterior ou interior,
a Náutica pode ser pendurada numa árvore ou outra 
estrutura, garantindo um movimento constante 
que convida ao divertimento. apesar da sua leveza 
visual, esta peça goza de uma elevada resistência, 
conferida pelo recurso ao rattan.

Mut Design has designed the Náutica chair for 
Expormim, paying tribute to one of the first pieces 
created by the brand through the contemporary
use of rattan as the main prime material.
able to function as a seat outside or inside, the 
Náutica can be hung in a tree or from another 
structure, ensuring a constant movement that 
spells fun. Despite its visual lightness, this piece 
remains very sturdy, thanks to the use of rattan.

náutiCa
suspensa
suspended

o design magnético da cómoda Berto reflete 
toda a essência da colorida e intrigante 
Creazioni, responsável pela criação de peças que 
comprovam que o mobiliário pode ter inspiração 
clássica e ainda assim ser elegante e divertido.
as soluções da marca italiana caracterizam- 
-se pela interpretação moderna dos contornos 
tradicionais, numa combinação única de estilo 
e imaginação, pensada ao mínimo detalhe para 
impressionar e ser a estrela de qualquer divisão. 

the magnetic design of the Berto sideboard 
reflects the entire essence of colourful and 
intriguing Creazioni, responsible for creating 
pieces that prove that furniture can have classic 
inspiration and still be stylish and fun.
the solutions of the italian brand feature the 
modern interpretation of traditional contours,
in a unique combination of style and imagination, 
designed to the smallest detail to impress and 
be the highlight of any room.

Berto
Explosões de cor 
Bursts of Colour
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numa altura em que a cozinha 
é cada vez mais um espaço de 
entretenimento social, a Diesel 
associou-se à scavolini para 
lançar um projeto que funde 
design e funcionalidade. 
numa sinergia de modernidade 
e conforto, a coleção Successful 
Living from Diesel cria o 
ambiente ideal para receber 
amigos, numa atmosfera familiar 
que funde uma essência vintage 
com detalhes industriais.

at a time when the kitchen 
is increasingly a space for 
entertaining, Diesel has joined 
forces with scavolini to launch 
a project that combines design 
and functionality.
in a synergy of modernity and 
comfort, the Successful Living 
from Diesel collection creates the 
ideal environment for entertaining 
friends, in a family atmosphere 
that blends vintage style 
with industrial details.

SuCCeSSful livinG
Espírito Vintage
Vintage spirit
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É da imaginação da designer de moda teresa Bettencourt que nascem as elegantes carteiras da Manjerica, lançadas 
em setembro de 2011 em parceria com o consultor Carlos Elavai. apostando em materiais nobres e técnicas de 
fabrico artesanais, a marca tem-se destacado pela elevada qualidade das suas propostas, marcadas por uma sedutora 
combinação de texturas e formas.  

launched in september 2011 in partnership with consultant Carlos Elavai, the elegant handbags from Manjerica come 
from the imagination of fashion designer teresa Bettencourt. investing in premium materials and craftsmanship, the 
brand has stood out for the high quality of its products, marked by a seductive combination of textures and shapes.

ManJeriCa
tereSa BettenCourt

sofisticação inovadora ˙ innovative sophistication 
˙ Estela Ataíde texto text ˙ ismael prata Fotografia Photography
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o que a levou a optar por desenhar carteiras?
apesar de adorar vestuário e calçado, a paixão por 
acessórios, nomeadamente carteiras, surgiu quando 
integrei a equipa de design do atelier alexandra Moura 
como estagiária. ao começar a desenhar as carteiras fui 
rapidamente atraída para esse mundo, revelando-se quase 
«obrigatório» ter de começar a minha própria marca por 
esse acessório. 

what led you to choose to design handbags?
although i love clothing and footwear, the passion for 
accessories, including handbags, came about when 
i joined the design team at the studio of alexandra 
Moura on work experience. When i started designing 
handbags i was quickly drawn into this world, and it 
soon proved almost «compulsory» for me to form my 
own brand for this accessory.
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por que optaram pela confeção tradicional?
acreditamos no valor e no know-how da confeção 
tradicional portuguesa, em especial no que diz respeito ao 
trabalho da pele. Queríamos criar um produto que tivesse 
essa vertente aliada ao design moderno e inovador e 
achamos que essa união traz valor acrescentado aos 
nossos produtos, resultando em objetos únicos  
e exclusivos.

o que inspirou a coleção outono-inverno 2012?
Decidi retornar um pouco à minha infância e inspirar- 
-me nos contos infantis dos irmãos grimm e na Floresta 
negra. Desta forma, esta coleção envolve-se em mistério 
e deixa espelhar as formas, texturas e cores do bosque. 
Em termos de formas e texturas, a inspiração inclinou- 
-se para elementos de alguns contos dos irmãos grimm, 
como pedras preciosas, animais do bosque como a coruja 
e o veado, e pelos seus frutos silvestres. Quanto à paleta 
cromática, foram escolhidos tons outonais, os alaranjados 
e bordeaux das folhas, os castanhos dos troncos, os 
verdes, os azuis e os dourados. a ideia da coleção é esta 
transformar-se no seu próprio conto, deixando as pessoas 
fazerem parte dele e sentirem-se inspiradas por ele. 

why did you opt for traditional craftsmanship?
We believe in the value and expertise of traditional 
Portuguese craftsmanship, especially with regard to the 
working with leather. We wanted to create a product that 
had this side to it combined with modern and innovative 
design and we think that this union brings added value to 
our products, resulting in unique and exclusive objects.

what inspired the autumn-winter 2012 collection? 
i decided to return a little to my childhood and find 
inspiration in the fairy tales of the Brothers grimm and 
the Black Forest. thus this collection is swathed in 
mystery and reflects the shapes, textures and colours of 
woodland. in terms of shapes and textures, inspiration 
came from elements in some of the Brothers grimm tales, 
such as precious stones, woodland animals such as deer 
and owls, and berries. as for the colour palette, autumnal 
shades were chosen, the oranges and burgundy of leaves, 
the browns of tree trunks, greens, blues and golden hues. 
the idea of   the collection is to become a tale of its own, 
letting people be a part of it and feel inspired by it.
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how would you describe Manjerica women?
they are urban and confident women, who like to combine 
elegance with functionality through their own style 
and who value design and love to own and to combine 
different items, taking care of their image and paying 
attention to the latest news and trends.

you sell   your goods in various stores, but when will 
you have an exclusive Manjerica outlet?
We sell on our online boutique and in various multi-brand 
stores throughout Portugal, but at such an early stage 
we think it doesn’t yet make sense to invest in a shop. 
of course in the future it will be one of our priorities to 
create a space with Manjerica Dna and make it available 
to the public.

outside portugal, you also sell in Barcelona. Do you 
have plans to expand beyond the iberian peninsula?
Without a doubt. We also sell in singapore and we are in 
talks to enter other markets inside and outside Europe. 
one of our main aims is to take Manjerica abroad and show 
that in Portugal there are brands that can compete in a 
foreign market.

como são as mulheres Manjerica?
são mulheres urbanas e confiantes, que gostam de aliar 
a elegância à funcionalidade através de um estilo próprio 
e que valorizam o design e gostam de ter e de conjugar 
uma peça diferente, cuidando da sua imagem e estando 
atentas às últimas novidades e tendências. 

Vendem em várias lojas, mas para quando um espaço 
exclusivo Manjerica?
Vendemos na nossa boutique online e em várias lojas 
multimarcas espalhadas por Portugal, mas numa fase tão 
inicial achamos que ainda não faz sentido investir numa 
loja própria. Claro que no futuro será uma das nossas 
prioridades criar um espaço com aDn Manjerica e colocá-lo 
ao dispor do público.

Fora de portugal, também vendem em Barcelona.
A expansão além da península ibérica está  
nos horizontes? 
sem dúvida. Vendemos também em singapura e estamos 
em conversações para entrar noutros mercados dentro 
e fora da Europa. um dos nossos objetivos principais 
é expandir a Manjerica além fronteiras e mostrar que 
em Portugal existem marcas que podem competir num 
mercado estrangeiro.
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apesar de fundada há 87 anos, por dois 
jovens engenheiros empreendedores, a Bang 
& olufsen ainda se situa em struer, a mesma 
localidade dinamarquesa que viu nascer esta 
reputada empresa.
Peter Bang e svend olufsen instalaram-se 
no sótão da família deste último, para levar a 
cabo a ideia de construir um recetor alimentado 

although founded 87 years ago by two young 
enterprising engineers, Bang & olufsen is still 
located in struer, the same Danish location that 
witnessed the birth of this reputable company.
Peter Bang and svend olufsen set themselves 
up in the olufsen family attic, to pursue the idea 
of   building a receiver powered directly from the 
mains, i.e. a radio that did not require batteries 

Pureza de som e de imagem
Purity of sound and image
˙ Maria pires texto text ˙ Bang & olufsen Fotografias Photographs
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diretamente da rede, ou seja, um rádio que não 
exigisse pilhas ou acumuladores. Mas hoje a 
Bang & olufsen é uma empresa de referência 
mundial que desenvolve as mais revolucionárias 
tecnologias em produtos verdadeiramente 
exclusivos, dotados de um design de excelência.
ainda que a Central seja conhecida como «a 
Quinta», pela clássica forma de C do edifício e 
pelo meio rural envolvente, o nome em nada 
se coaduna com a arquitetura futurista da 
construção e com a inovação, criatividade, design 
e alta qualidade dos seus produtos, que garantem 

or accumulators. But today Bang & olufsen is 
a world renowned company that develops the 
most revolutionary technologies in truly exclusive 
products, endowed with design excellence.
although its headquarters is known as «the 
Farm», given the classic C-shape of the building and 
its rural surroundings, this name does not fit at all 
with the futuristic architecture of the construction 
or with the innovation, creativity, design and high 
quality of its products, which guarantee a tested 
durability of 10 to 15 years.
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uma durabilidade testada de dez a 15 anos.
sendo uma empresa ambientalmente 
responsável, ao design e inovação alia-se a 
sustentabilidade, a prioridade na escolha de 
métodos «Ecofriendly» na produção dos vários 
equipamentos de som e imagem.
a Bang & olufsen é uma referência na «ciência» 
do som e, para manter os parâmetros de 
qualidade, a marca desenvolve as mais exclusivas 
tecnologias acústicas, adaptando-as aos seus 
dispositivos sonoros para que o som possa ser 
reproduzido da forma mais pura e real possível. 
«o Cubo», a maior instalação de medição 
eletroacústica privada de todo o mundo, é uma 
ferramenta valiosa para a avaliação da qualidade 

as an environmentally conscious company, design 
and innovation is joined by sustainability, priority 
in the selection of «Ecofriendly» methods in the 
production of its range of audiovisual equipment.
Bang & olufsen is a leading name in the «science» 
of sound and to maintain quality parameters 
the brand develops the most exclusive acoustic 
technologies, adapting them to their audio devices 
so that the sound can be played in the most pure 
and real way possible. «the Cube», one of the 
world’s largest, privately owned electroacoustic 
measurement facilities, is a valuable tool 
for assessing sound quality at all stages of 
development. this innovation is joined by others, 

de som em todas as etapas de desenvolvimento. 
a esta inovação, associam-se outras, como 
a acoustic lens technology, a iCEpower 
technology e a ative loudspeaker technology. 
no final, e antes de testar os produtos em 
casa dos clientes, todos os equipamentos são 
submetidos a painéis de visão e audição, que 
integram pessoas comuns e profissionais, no 
sentido de distinguir pequenas variações na 

such as acoustic lens technology, iCEpower 
technology and active loudspeaker technology. 
at the end, and before testing the products in 
customers’ homes, all equipment is submitted to 
audiovisual panels, comprising ordinary people 
and professionals, in order to distinguish slight 
variations in sound and picture quality. Equally 
important are the tonemaister, professionals 
trained in classical music who research and ensure 
that the sound is perfect.
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qualidade da imagem e do som. igualmente importante é a figura 
tonemaister, profissionais com formação em música clássica que 
pesquisam e se asseguram que o som é perfeito.
no que diz respeito à imagem, a Bang & olufsen criou, por exemplo, 
a tecnologia aCM (automatic Colour Management), um sistema que 
é ativado pela implantação de uma câmara nas televisões plasma 
que permite uma calibração automática da cor.
Áudio, vídeo, telefones high-end, os produtos Bang & olufsen 
estão presentes em grandes cadeias de hotéis em todo o mundo, 
assim como nos equipamentos áudio de automóveis de alta gama, 
como aston Martin, audi e Mercedes. E estão presentes no Museu 
Bang & olufsen, em struer, onde mais de 3.000 peças, algumas 
delas únicas, contam a história desta empresa de sucesso.

regarding picture quality, Bang & olufsen has created, for example, 
aCM technology (automatic Colour Management), a system that is 
enabled by the use of a camera in plasma televisions allowing the 
automatic calibration of colour.
audio, video, high-end phones, Bang & olufsen products are 
present in large hotel chains around the world, as well as audio 
equipment in high-end cars, such as aston Martin, audi and 
Mercedes. and are present at the Bang & olufsen Museum in 
struer, where more than 3,000 pieces, some of them unique, tell 
the story of this successful company.

uma em cada cinco pessoas é afetada por uma condição chamada 
síndrome Metabólica (sM), que se agrava com a idade. a sM é uma 
combinação de distúrbios que aumentam o risco de desenvolver 
doenças cardiovasculares e diabetes. 
uma das suas manifestações é a obesidade abdominal, sendo 
talvez a mais importante por estar na base de todos os distúrbios 
envolvidos e que incluem aumento dos valores de tensão arterial, 
colesterol e glicemia. 
os fatores mais importantes envolvidos na sM são o peso, a genética 
individual, a idade e o estilo de vida sedentário, que contempla baixo 
nível de atividade física e elevada ingestão de calorias. É comum 
haver um desenvolvimento de gordura visceral, na área abdominal, 
designada por obesidade central ou andróide. as células adiposas 
desta gordura visceral aumentam e alteram os níveis de uma série de 
substâncias no organismo, responsáveis por diversos desequilíbrios 
que podem conduzir a quadros de hipertensão, aterosclerose, 
diabetes tipo 2 e colesterol elevado. Este é um panorama que aponta 
claramente para o aumento do risco de poder sofrer enfartes e 
acidentes vasculares cerebrais.
Manter um estilo de vida saudável, com atividade física regular e uma 
alimentação em pouca quantidade, mas grande qualidade, é a melhor 
maneira de poder vir a não sofrer de síndrome Metabólica. neste 
caso, a primeira coisa a fazer é procurar um nutricionista e alterar 
hábitos de vida. o tratamento passa, obviamente, por iniciar tudo 
aquilo que deveria ter sido feito como prevenção: aprender a comer 
saudavelmente, fazer restrição calórica e ter atividade física. 
o ataque à gordura localizada 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.
infelizmente, este é um tipo de gordura localizada resistente a 
exercício físico. Mas, felizmente, já há tratamentos eficazes, seguros 
e sem recurso a cirurgia que eliminam a gordura localizada através de 
ultra-sons, como é o caso do liposhaper Max.
Decida-se hoje a fazer uma vida mais saudável. Comece a fazer 
exercício físico, que pode ser apenas uma caminhada diária. Procure 
um nutricionista e comece a fazer uma reeducação alimentar. 

one in five people are affected by a condition called metabolic 
syndrome, which worsens with age. Metabolic syndrome is a 
combination of disorders that increase the risk of developing 
cardiovascular diseases and diabetes.
one of its symptoms is abdominal obesity, with this perhaps the 
most important because it lies at the heart of all the disorders 
involved, including increased blood pressure, cholesterol and 
glucose levels.
the most important factors concerning metabolic syndrome are 
weight, individual genetic makeup, age and sedentary lifestyles, 
which include a low level of physical activity and a high calorie 
intake. Development of visceral fat in the abdominal area, known 
as central or android obesity is common. the adipose cells of 
this visceral fat increase and change the levels of a number of 
substances in the body, responsible for various imbalances that 
may lead to conditions of hypertension, atherosclerosis, type 2 
diabetes and high cholesterol. this is a situation that clearly points 
to the increased risk of suffering heart attacks and strokes.
Maintaining a healthy lifestyle with regular physical activity and 
a diet low in quantity but high in quality is the best way to avoid 
Metabolic syndrome. in this case, the first thing to do is to find a 
nutritionist and change lifestyle habits. the treatment obviously 
involves starting every preventative measure: learning to eat 
healthily, cutting back on calories and being physically active.
Fighting fat located in the waist circumference is fundamental 
to reducing the risk of developing cardiovascular disease. 
the reduction of only 10% in weight already contributes to 
a serious reduction in risk, and a decrease of only 3 cm in 
waist circumference is also beneficial in reducing the risk of 
cardiovascular disease.
unfortunately, this type of localised fat is resistant to physical 
exercise. But fortunately, there are now treatments that are 
effective, safe, and without need for surgery that remove fat 
through ultrasound, as is the case with liposhaper Max.
Decide today to live a healthier life. start doing physical exercise;  
a daily walk for example. Find a nutritionist and start learning to 
eat properly.

A síndrome Metabólica e a 
obesidade Abdominal
Metabolic syndrome and abdominal obesity

www.clinicadotempo.pt
Parede: 21 458 85 00 ˙ lisboa: 21 316 32 00

humberto Barbosa

Especialista em nutrição e longevidade e Fundador da Clínica do tempo
specialist in nutrition and longevity and Founder of the Clínica do tempo
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É a encantadora praia Bendinat Cala Portals que irá 
acolher este inovador espaço hoteleiro, onde os materiais 
sofisticados e a contemporaneidade da arquitetura e do 
design prometem criar um ambiente único em Maiorca.
Com abertura prevista para o início do próximo ano, o 
novo hotel de topo da ilha espanhola promete envolver os 
hóspedes numa sensação de leveza e exclusividade desde 
o primeiro momento.
apostado em antecipar-se aos desejos dos seus 
convidados, o Kameha Bay Portals estará em constante 
transformação, mudando juntamente com as estações.
o conceito de design de Marcel Wanders implica adaptar 

the stunning beach of Bendinat Cala Portals is set 
to welcome this innovative hotel space, where the 
sophisticated materials and the contemporary feel of the 
architecture and the design promise to create a unique 
environment in Mallorca.
scheduled to open early next year, the spanish island’s new 
top hotel pledges to wrap guests in a feeling of lightness 
and exclusivity from the outset.
Focusing on being able to anticipate the wishes of its 
guests, the Kameha Bay Portals will constantly transform, 
changing with the seasons. Marcel Wanders’ design 

kameha 
Bay portals
Fluidez Exuberante
Exuberant Fluidity
˙Estela Ataíde texto text
˙tec Architecture Fotografia Photography
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a decoração às diferentes alturas do ano, pelo que 
no verão irão predominar tecidos leves e cores claras, 
enquanto no inverno as cores quentes irão convidar 
a usufruir dos espaços interiores. 
nos espaços exteriores, a exuberante cascata situada 
na piscina oferece vistas fantásticas do Mediterrâneo, 
enquanto os múltiplos terraços e os jardins de inspiração 
asiática são locais ideais para momentos de lazer.

concept involves adapting the décor to the different times 
of the year, meaning that summer will see a predominance 
of light fabrics and colours, while in the winter warm 
colours will help guests to enjoy the indoor spaces.
outdoors, the spectacular waterfall located in the pool 
offers fantastic views of the Mediterranean, while the 
many terraces and asian-inspired gardens provide the 
perfect setting for moments of leisure.

Hotel kanra kyoto
sentir a Cidade 
Feel the City
˙ Estela Ataíde texto text ˙ kanra kyoto Fotografia Photography

o nome deste hotel concentra em si todo o seu conceito: Kan 
significa experiência e ra deriva da letra raku, que designa cidade. 
neste espaço, a missão primordial é permitir que os convidados 
experienciem devidamente o espírito de Quioto, contactando com 
toda a beleza, sabedoria e hospitalidade japonesas. 
Cada detalhe deste hotel, da decoração aos aromas que se fazem 
sentir em cada divisão, pretende representar as diversas facetas
da cidade que o acolhe.

the name of this hotel condenses its entire concept: Kan means 
experience and ra comes from the letter raku, which refers to city. 
in this space, the primary mission is to allow guests to properly 
experience the spirit of Kyoto, coming into contact with all of Japan’s 
beauty, wisdom and hospitality.
Every detail of this hotel, from the décor to the aromas that are felt
in every room, is designed to represent the many facets of the city
in which it stands.
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localizado no centro histórico de Viena, rodeado 
das mais procuradas atracões da cidade, este 
hotel presta tributo ao passado artístico 
austríaco do final do séc. XiX e início do  
século seguinte, procurando refleti-lo em 
diversos detalhes.
a fachada de tons escuros projetada pela BWM 
architekten & Partner é suavizada pelas largas 
janelas ovais que se distanciam entre si com 
intervalos diferentes e, para o design interior, 
Michael Manzenreiter procurou homenagear 
Koloman Moser e Dagobert Peche, dois artistas 
nacionais que marcaram os últimos anos do 
séc. XiX e começo do séc. XX. 
além dos 32 quartos, os hóspedes têm ainda 
à sua disposição uma penthouse com terraço, 
remetendo a decoração de cada um dos espaços 
para as linhas características do período histórico 
que o Hotel topazz pretende celebrar.

located in the historic centre of Vienna, 
surrounded by the most sought-after sights 
of the city, this hotel pays tribute to austria’s 
artistic past from the late 19th century and the 
early 20th century, seeking to reflect it in an 
assortment of details.
the façade of dark shades designed by BWM 
architekten & Partner is softened by the broad 
oval windows varying distances apart, while, 
for the interior design, Michael Manzenreiter has 
sought to honour Koloman Moser and Dagobert 
Peche, two national artists who marked the  
last years of the 19th century and the early  
20th century. 
in addition to the 32 rooms, guests also have a 
penthouse with terrace at their disposal, with the 
decoration of each part of the hotel recalling the 
characteristic lines of the historical period that 
the Hotel topazz intends to celebrate.

h o u s et rend s  ˙  F u n & E at i n g ˙  95  

Hotel 
topazz
Homenagear a arte
Honouring art
˙ Estela Ataíde texto text
˙ Anna Blau – Lenikus hotel Fotografia Photography
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andel’S Hotel lodz
arquitetura recuperada
architecture returned
˙ Estela Ataíde texto text ˙ Vienna international hotelmanagement Ag Fotografia Photography

É no espaço de uma fábrica têxtil datada de 1878 
que se ergue este moderno hotel de 278 quartos 
localizado na cidade polaca de lodz.
liderado por Wojciech Poplawski, o gabinete de 
arquitetura oP architekten Ziviltechniker gmbH 
restaurou com mestria o edifício e os designers da 
Jestico + Whiles criaram uma original atmosfera interior, 
que acrescenta soluções modernas aos elementos 
tradicionais existentes. Esta mescla de componentes 
do passado com inspirações do presente resulta numa 
harmoniosa combinação entre a herança cultural do 
espaço e as linhas atuais de decoração.

this modern hotel with 278 rooms located in the  
Polish city of lodz is housed within a textile mill 
dating from 1878.
led by Wojciech Poplawski, architecture firm oP 
architekten Ziviltechniker gmbH masterfully restored the 
building and designers Jestico + Whiles created a unique 
atmosphere inside, which adds modern solutions to 
traditional ones. this blend of components from the past 
with inspirations from the present, results in a harmonious 
combination of the cultural heritage of the space and the 
contemporary feel of the décor.
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Quente frio, macio e áspero. É graças a esta dinâmica 
de opostos e ao seu ambiente moderno e futurista que 
este hotel atrai viajantes de todo o mundo. Jogando 
com os contrastes cromáticos e de materiais, o lux 11 
destaca-se pela decoração leve e minimalista, realçada 
por detalhes luxuosos. 
a arquiteta giuliana salmaso que, juntamente com Claudio 
silvestrin, concebeu a estrutura e o ambiente do hotel, 
baseou-se nas transformações registadas em Berlim nos 
últimos anos para remodelar o edifício do séc. XiX, criando 
uma agradável fusão entre o novo e o antigo. 

Hot cold, soft and rough – this dynamic of opposites and 
a modern and futuristic atmosphere is what attracts 
travellers from around the world to this hotel. Playing with 
colour and material contrasts, the lux 11 stands out for its 
light and minimalist décor, enhanced by luxurious details.
architect giuliana salmaso, who, along with Claudio 
silvestrin, designed the structure and atmosphere of the 
hotel, took inspiration from changes experienced in Berlin in 
recent years to redesign the 19th century building, forming 
a pleasant fusion of new and old.

lux11
Jogo de opostos
Play on opposites
˙ Estela Ataíde texto text ˙ diephotodesigner.de Fotografia Photography
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situado no agitado distrito Berlin Mitte, um dos 
bairros mais enérgicos da capital alemã, o lux 11 
oferece aos turistas urbanos um refúgio repleto 
de estilo e substância, onde cada hóspede pode 
usufruir tranquilamente de estadias curtas 
ou prolongadas num dos 72 apartamentos 
totalmente equipados.
Misturando história e modernidade, o lux 11 foi 
criado para que viajantes de todo o mundo se 
sintam confortáveis, porque acima de tudo lux(o) 
é sentir-se em casa.

stood in the busy district of Berlin Mitte, one of the 
liveliest neighbourhoods in the german capital, the 
lux 11 offers urban tourists a refuge rich in style 
and substance, where each guest can peacefully 
enjoy short or long stays in one of the 72 fully 
equipped apartments.
Blending history and modernity, the lux 11 has 
been created to make travellers from around the 
world feel comfortable, because above all lux is 
about feeling at home.
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Basta chegar a san Francisco com a mente aberta 
e senso de aventura. o município californiano, 
que foi lar dos hippies nos anos 60, é ao mesmo 
tempo animado e tranquilo. tem ruas arborizadas 
e casas em estilo vitoriano. Museus, teatros e 
centros de exposições formam a oferta cultural. 
Cafés, padarias sofisticadas e restaurantes 
especializados em praticamente todas as 
cozinhas do mundo abundam.  
uma viagem a san Francisco inclui cruzar a 
famosa ponte golden gate, sentindo o vento 
húmido e salgado, andar de elétrico, passear em 
Chinatown, comprar na Haight street e entrar  
em Ferry Building Marketplace, um famoso 
mercado gourmet.

San franCiSCo
animada e tranquila ˙ lively yet Peaceful 
˙ Maria pires texto text ˙ 1 Della huff for parks conservancy; 2 Visit california Fotografia Photography

all you need is an open mind and sense of 
adventure when you arrive in san Francisco. 
the Californian city, home to the hippy movement 
in the 60s, is both lively and peaceful. it has 
tree-lined streets and Victorian-style homes. 
Museums, theatres and exhibition centres make 
up a packed cultural line-up. Cafés, sophisticated 
bakeries and restaurants specialising in virtually 
every cuisine in the world abound.
a trip to san Francisco includes crossing the 
famous golden gate Bridge, feeling the wet, 
salty wind, taking a tram ride, strolling through 
Chinatown, shopping in Haight street and visiting 
the Ferry Building Marketplace, a famous  
gourmet market.
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Belfast,  na  irlanda do norte,  é uma cidade 
vitoriana, inspiradora e vibrante, com 
numerosos atrativos. 
Pode visitar os locais onde grandes navios como 
o Titanic foram construídos, maravilhar-se com 
a arquitectura impressionante do City Hall e da 
Queen’s university, ou imergir na brilhante vida da 
cidade com boutiques elegantes.  
Hotéis modernos e confortáveis tornam Belfast 
uma cidade com estilo, enquanto a abundância 
de delicias culinárias colocou a cidade no mapa 
gastronómico da Europa.  
o melhor de tudo são os charmosos e antigos 
Pubs de Belfast que, com a sua atmosfera ímpar, 
merecem uma visita.

BelfaSt
uma Cidade com Estilo
a City with style
˙ Maria pires texto text ˙ 1,3 Belfast Visitor & convention Bureau (BVcB), 

2 Direitos Reservados  Fotografia Photography

Belfast, in northern ireland, is an inspiring and 
vibrant Victorian town, packed with attractions.
You can visit places where large ships such as 
the Titanic were built, marvel at the impressive 
architecture of the City Hall and of Queen’s 
university, or throw yourself into sparkling city 
life with its chic boutiques.
Modern and comfortable hotels make Belfast 
a city with style, while the abundance of 
culinary delights has placed the city on Europe’s 
gastronomic map.
Best of all are Belfast’s charming old pubs, which, 
with their unique atmosphere, are well worth  
a visit.
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iSrael
Muito Mais que terra santa
Much More than the Holy land

˙ Maria pires texto text ˙ 1 noam chen; 2 go israel; 3 itamar grinberg; 

4 Dana Friedlander Fotografia Photography

atualmente, Jerusalém, a capital, é uma cidade 
movimentada e vibrante. É um centro cultural 
de renome internacional, que oferece festivais 
de cinema e artes dramáticas, concertos, 
museus singulares, grandes bibliotecas e 
convenções profissionais.
Poucas horas de viagem separam as costas 
ensolaradas das montanhas nevadas e dos 
bosques, facto que transforma israel  num 
verdadeiro oásis de atrações.

israel é um dos mais pequenos países do mundo, 
porém a sua diversidade em termos de geografia, 
sociedade, cultura e história torna-o num dos 
melhores países do planeta para quem deseja 
viajar a passeio.
além dos lugares históricos e 
religiosos,  israel tem muito a oferecer aos 
turistas. Vastas extensões de praias limpas 
e banhadas pelo sol – algumas cujas lamas 
dizem possuir propriedades medicinais –, hotéis 
modernos, teatros e clubes noturnos, balneários, 
banhos termais e mercados são apenas alguns 
dos seus encantos. 

Jerusalem, the capital, is now a bustling and 
vibrant city. this is an internationally renowned 
cultural centre, hosting film and performing 
arts festivals, concerts, unique museums, large 
libraries and business conventions.
a few hours’ travel separates the sunny shores 
from the snowy mountains or forests, making 
israel a true oasis of attractions.

israel is one of the world’s smallest countries, 
but its diversity in terms of geography, society, 
culture and history makes it one of the best 
countries in the world for anyone wishing  
to travel.
in addition to the historical and religious sites, 
israel has much to offer tourists. Vast stretches 
of clean and sun-soaked beaches – some of 
which boast mud with medicinal properties – 
modern hotels, theatres and nightclubs, spas, hot 
springs and markets are just some of its charms.
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Embora totalmente arrasada na 2ª guerra 
Mundial, Dresden, capital do estado na saxónia, é 
hoje uma das mais belas cidades alemãs, mistura 
fascinante de tradição e modernidade, situada 
nas margens do rio Elba, cujo o vale foi declarado 
património mundial pela unEsCo.
Durante um passeio pelo centro, caracterizado 
por maravilhosas obras arquitetónicas do 

renascimento, barroco e classicismo, fica claro o 
seu charme incomum, razão pela qual a cidade é 
também chamada de «Florença do Elba».
a igreja Frauenkirche, o Zwinger, a ópera semper, 
os castelos do Elba, neustädter Markthalle 
(mercado) ou a cidade jardim Hellerauer 
gartenstadt – Dresden é cativante, não importa 
em que direção se olhe. a maioria dos  museus 

dreSden
Florença do Elba ˙ Florence on the Elbe
˙ Maria pires texto text ˙ © Dresden Marketing gmbh - 1 Anja upmeier; 

2, 3, 4, 5 christoph Münch  Fotografia Photography

although entirely destroyed during World War 
ii, Dresden, capital of the state of saxony, is 
today one of germany’s most beautiful cities, 
a fascinating blend of tradition and modernity, 
stood on the banks of the river Elbe, the valley of 
which has been declared a World Heritage site  
by unEsCo.
on a tour of its centre, characterised by stunning 
works of renaissance, baroque and classical 

architecture, its unique charm becomes obvious, 
which is why the city is also called the «Florence 
on the Elbe».
the Frauenkirche, the Zwinger palace, the 
semper opera, the castles on the Elbe, 
neustädter Markthalle market or the garden 
City of Hellerau - Dresden is stunning, no 
matter which direction you look. the majority of 
Dresden’s museums are world renowned, such 
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de Dresden é de renome mundial, como a 
famosa galeria dos antigos Mestres, onde estão 
expostas a «Madona sistina» e a maior coleção 
de porcelanas do mundo. igualmente célebre é a 
coleção das antigas jóias da coroa, em exposição 
na grünes gewölbe. a arte contemporânea pode 
ser vista, por excelência, na galeria dos novos 
Mestres, na universidade das Finas artes, 
ou  em qualquer uma das 60 outras galerias 
de arte da cidade.

as the as the famous old Masters gallery, home 
to raphael’s «sistine Madonna» and the largest 
collection of porcelain in the world. Equally 
famous is the collection of ancient crown jewels 
on display in the grünes gewölbe. Contemporary 
art of the highest standard can be seen in the 
new Masters gallery in the albertinum building, 
or in any of 60 other art galleries in the city.
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recentemente renovado, este restaurante, 
localizado no 56.º andar da torre Montparnasse, 
oferece aos seus visitantes a possibilidade de 
mergulhar na luminosa capital francesa.
as imensas janelas panorâmicas permitem que 
o Ciel de Paris absorva a «cidade luz» em toda a 
sua plenitude e os novos interiores, desenhados 
por noé Duchaufour-lawrance, foram pensados 
para se fundirem na elegante paisagem que os 
envolve. os jogos de iluminação e os materiais 
contemporâneos criam um ambiente etéreo e 
acolhedor, que convida a refeições demoradas.

recently renovated, this restaurant, located on 
the 56th floor of the Montparnasse tower, offers 
its visitors the chance to immerse themselves in 
the luminous French capital.
the huge panoramic windows allow Ciel de Paris 
to absorb the «city of light» to the very full, while 
its new interiors, designed by noé Duchaufour-
lawrance, have been designed to blend into the 
elegant landscape that surrounds them. the 
clever lighting design and contemporary materials 
create an ethereal and warm setting, conducive 
to drawn-out meals.
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Ciel de pariS
rodeado de luz
surrounded by light
˙Estela Ataíde texto text ˙Vincent Leroux-temps Machine Fotografia Photography
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a inspiração para o nome veio da música popular 
mexicana Cielito Lindo, escrita em 1882 pelo 
compositor Quirino Mendonza y Cortez, mas 
tudo nesta cadeia de cafés retrata de forma 
contemporânea os traços latino-americanos 
deste país. 
ignacio Cadena, da Cadena+asoC., e Hector 
Esrawe, do Esrawe studio, são os responsáveis 

the inspiration for its name came from the 
popular Mexican song Cielito Lindo, written in 
1882 by composer Quirino Mendoza y Cortez, but 
everything in this chain of coffee shops gives a 
contemporary portrayal of the latin american 
traits of this country.
ignacio Cadena, from Cadena + asoC., and Hector 
Esrawe from Esrawe studio, are responsible for 

pelo conceito do Cielito Querido Café, cujas 
instalações refletem a história do México através 
de uma decoração atemporal. De cores alegres 
e arrojadas, os espaços acolhedores reinventam 
a experiência de tomar café, adicionando-lhe o 
especial calor latino. 
o menu, repleto de especialidades nacionais, 
exalta os sabores vibrantes deste país numa 
variedade de produtos como a horchata de la 
casa ou o típico café con leche, que podem ser 
acompanhados por sandes variadas ou bolos.

the concept of Cielito Querido Café, the design 
of which reflects the history of Mexico through 
timeless décor. Boasting bright and bold colours, 
the cosy spaces reinvent the experience of 
drinking coffee, adding a dash of latin warmth to 
the blend.
the menu, full of national specialties, highlights 
the vibrant flavours of this country in a variety 
of products such as horchata de la casa or the 
typical café con leche, which can be enjoyed with 
a choice of sandwiches or cakes.

Cielito Querido CafÉ
Caído do Céu
Fallen from the sky
˙Estela Ataíde texto text ˙Jaime navarro Fotografia Photography
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d’eSpreSSo
Mudança de Perspetiva
Change of Perspective
˙Estela Ataíde texto text ˙David Joseph Fotografia Photography

Projetar uma biblioteca e colocá-la de lado. Foi 
com este simples mas inovador conceito que os 
criativos da nemaworkshop conceberam o café 
D’Espresso, depois de terem recolhido inspiração 
na biblioteca pública de nova iorque. 
neste espaço, localizado na Madison avenue, 
tudo roda 90 graus: o chão está na parede, as 
paredes estão no chão e o teto está repleto de 
estantes de livros. a iluminação colocada de lado 
numa das paredes completa a ilusão ótica deste 
arrojado projeto, ao simular a presença
de candeeiros de teto. 

Designing a library and turning it on its side. it 
was with this simple but innovative concept that 
the creative minds from nemaworkshop designed 
D’Espresso coffee bar, having taken their 
inspiration from the new York Public library.
in this space, located on Madison avenue, 
everything has been turned 90 degrees: the 
floor is on the wall, the walls are on the floor and 
the ceiling is lined with bookshelves. the lighting 
is also turned on its side, projecting from the 
wall and completing the optical illusion of this 
daring project by simulating the presence of 
ceiling lamps.
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no centro comercial starhill gallery, em Kuala 
lumpur, existe um espaço onde uma bebida 
outrora simples é elevada a forma de arte. 
Yuhkichi Kawai, da Design spirits, criou um salão 
de chá de linhas flexíveis e orgânicas, onde a 
combinação de elementos clássicos 
e contemporâneos resulta num ambiente 
acolhedor, propício para relaxar e usufruir 
da imensidão de sabores disponíveis.

in the starhill gallery shopping centre, in Kuala 
lumpur, there is a place where a once simple 
beverage is lifted to an art form.
Yuhkichi Kawai, from Design spirits, has created 
a tea salon of flexible and organic lines, where 
the combination of classic and contemporary 
elements results in a cosy environment, 
conducive to relaxation and enjoying the 
wealth of flavours available.

StarHill tea Salon
no Mundo do Chá
in the World of tea
˙Estela Ataíde texto text ˙toshihide kajiwara Fotografia Photography
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um dos primeiros salões de chá da capital da 
Malásia, no starhill tea salon todos os detalhes 
remetem para a fascinante bebida e a sua 
cultura. os traços curvilíneos do mobiliário são 
complementados por tons quentes e tecidos 
aconchegantes, sendo a decoração rematada 
com expositores repletos de latas de chá de 
design oriental. É esta atmosfera que acolhe os 
visitantes que ali se dirigem para uma pausa e 
os contempla com uma carta de chás variada, 
proporcionando-lhes a experiência de saborear 
infusões de ervas e de frutas, chás de folhas 
exóticas e misturas exclusivas.
simultaneamente audacioso e tradicional, o 
espírito deste salão de chá reflete-se em todos os 
seus detalhes, desde a decoração inovadora com 
traços delicados ao menu que combina sabores 
intemporais com toques arrojados.

one of the first tea rooms in the Malaysian 
capital, every detail in the starhill tea salon refers 
to this fascinating beverage and its culture. the 
curved forms of the furniture are complemented 
by warm colours and comfy fabrics, while 
the décor is completed with display cabinets 
packed with oriental design tea tins. this is the 
atmosphere welcoming visitors who come here 
to take a break, conferring them with a varied tea 
menu and providing them with the experience of 
sampling herb and fruit infusions, exotic leaf teas 
and exclusive blends.
Both bold and traditional, the spirit of this tea 
salon is reflected in its every detail, from the 
innovative décor with its delicate feel, to the 
menu combining timeless flavours with 
touches of daring.  
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alila villaS uluWatu
serenidade total ˙ total serenity
˙Estela Ataíde texto text ˙Alila Villas uluwatu Fotografia Photography
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Fundindo-se no idílico cenário que o rodeia, 
este resort incorpora de forma singular a beleza 
natural de Bali, refletindo magistralmente a 
tranquilidade do oceano Índico.
Cada uma das 86 villas do alila Villas uluwatu 
está confortavelmente decorada com elementos 
tradicionais, incorporando detalhes do espaço 
envolvente, numa suave transição entre as áreas 
exteriores e interiores.

Blending into the idyllic scenery that surrounds 
it, this resort uniquely incorporates the natural 
beauty of Bali, masterfully reflecting the 
tranquillity of the indian ocean.
Each of the 86 villas of alila Villas uluwatu is 
comfortably decorated with traditional items, 
incorporating details of the surrounding space, 
in a smooth transition between the outdoor 
and indoor areas.
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SoutHern 
oCean lodGe
Pacífico ˙ Peaceful
˙ Estela Ataíde texto text 
˙ southern ocean Lodge Fotografia Photography

a impressionante beleza da Kangaroo island, no sul da austrália, 
é o cenário idílico que envolve este esplêndido resort, onde 21 
magníficas suítes de linhas contemporâneas proporcionam o 
alojamento ideal para apreciar confortavelmente as paisagens 
circundantes, num cuidadoso equilíbrio entre excelência e 
comunhão com o ambiente.

the stunning beauty of Kangaroo island, in south australia, is 
the idyllic setting that surrounds this splendid resort, where 21 
magnificent suites boasting contemporary lines provide the ideal 
accommodation to comfortably enjoy the surrounding landscapes, 
in a careful balance between excellence and communion with  
the environment.

Cada pormenor deste empreendimento foi 
pensado para garantir a cada hóspede momentos 
únicos de relaxamento e descanso. no spa alila, 
técnicas asiáticas milenares são cuidadosamente 
aplicadas para proporcionar experiências 
exclusivas que beneficiam corpo e mente e nos 
restaurantes uluwatu os menus unem-se às 
magníficas paisagens para estimular os sentidos.

Every detail of this project has been designed to 
ensure unique moments of relaxation and rest 
to each guest. in the alila spa, ancient asian 
techniques are carefully applied to provide unique 
experiences that benefit body and mind and in 
the uluwatu restaurants the menus combine 
with the magnificent landscapes to stimulate  
the senses.
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tHe SaroJin
Viver a tailândia ˙ living thailand
˙Estela Ataíde texto text ˙white kaps Resort company Limited  Fotografia Photography

Foi lady sarojin, filha de um proeminente 
nobre tailandês e famosa peça sua excecional 
hospitalidade, quem inspirou o nome deste resort 
situado numa praia isolada em Khao lak, na 
província tailandesa de Phang nga. 
recuperando o seu mítico legado na arte de bem 
receber, o the sarojin prima por proporcionar uma 
experiência de alojamento exclusiva e singular, 
oferecendo a cada hóspede a oportunidade de 
conhecer de perto os hábitos e tradições das 
comunidades locais.

it was lady sarojin, daughter of a prominent 
thai nobleman and famous for her exceptional 
hospitality, who was the source of inspiration 
behind the name of this resort situated on a 
secluded beach in Khao lak, the thai province of 
Phang nga.
Drawing on her mythical legacy in the art of 
hospitality, the sarojin excels at providing 
exclusive and unique accommodation, giving each 
guest the chance to experience the habits and 
traditions of local communities up close.

Próximo dos parques nacionais de Khao lak 
e Khao sok, dos santuários de mergulho das 
ilhas similan e surin e de três campos de 
golfe com 18 buracos, este empreendimento 
combina uma localização privilegiada com 
um serviço premium, onde cada cliente pode 
usufruir confortavelmente de uma infinidade de 
atividades colocadas à sua disposição. 
Projetado para se integrar harmoniosamente 
no ambiente que o rodeia, este resort fomenta 
o contacto dos seus hóspedes com os recursos 
naturais existentes, sendo a decoração das 56 
suítes e dos restantes espaços marcada por 
linhas asiáticas contemporâneas.

Close to the Khao sok and Khao lak national 
parks, to the diving havens of the similan and 
surin islands and to three 18-hole golf courses, 
this development combines a prime location with 
premium service, in which guests can comfortably 
enjoy the array of activities at their disposal.
Designed to blend harmoniously into the 
environment surrounding it, this resort 
encourages its guests’ interaction with the 
existing natural resources, while the décor of the 
56 suites and the remaining spaces is marked by 
contemporary asian lines.
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tierra pataGonia
acolhedoṙ  Cosy
˙Estela Ataíde texto text ˙tierra hotels Fotografia Photography

nas margens do lago sarmiento, o hotel boutique tierra 
Patagonia integra-se respeitosamente na natureza 
inebriante da Patagónia Chilena.
os 40 apartamentos e 37 quartos duplos superiores estão 
decorados com aconchegantes elementos tradicionais 
e as amplas janelas deste empreendimento permitem 
apreciar sem barreiras as montanhas da Cordilheira 
Paine, enquanto as atividades disponibilizadas incluem 
caminhadas, passeios a cavalo e observação da fauna e 
flora do arrebatador Parque nacional torres del Paine.

on the shores of lake sarmiento, tierra Patagonia 
boutique hotel respectfully blends into the intoxicating 
nature of Chilean Patagonia.
the 40 apartments and 37 superior double rooms are 
decorated in cosy traditional features and the large 
windows of this development allow the unrestricted 
enjoyment of the mountains of the Cordillera del Paine, 
while activities available include hiking, horse riding and 
observing the flora and fauna of the stunning torres del 
Paine national Park.
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playa vik
idílico ˙ idyllic
˙Estela Ataíde texto text  ˙playa Vik Fotografia Photography

É na boémia vila José ignacio, o destino mais cobiçado 
do litoral uruguaio, que encontramos o Playa Vik, 
empreendimento projetado pelo arquiteto Carlos ott. 
Com um design orgânico e ultra contemporâneo, este 
refúgio exclusivo pode acolher os seus hóspedes numas 
das suítes disponíveis ou nas seis casas existentes.
Conjugando de forma sublime a sua localização 
privilegiada com um serviço sem mácula e um leque 
alargado de atividades, o Playa Vik promete proporcionar 
momentos inesquecíveis aos seus visitantes. 

in the bohemian town of José ignacio, the most coveted 
destination on uruguay’s coastline, we find Playa Vik, a 
development designed by architect Carlos ott.
With organic and ultra contemporary design, this exclusive 
retreat can accommodate its guests either in one of its 
suites or in one of the six houses available.
Magnificently combining its prime location with 
immaculate service and a wide range of activities, Playa 
Vik is certain to provide unforgettable moments for  
its visitors.
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É em nova iorque, cidade de sonhos concretizados e onde impossível é palavra proibida, 
que talentosos criadores portugueses apresentam propostas que encarnam com mestria 
as cores da bandeira norte-americana, num hino sem fronteiras à busca pela felicidade. 

in new York, the city where dreams come true and where the word impossible is forbidden, 
talented Portuguese designers present proposals that masterfully embody the colours of 
the american flag, in an anthem without borders in search of happiness.
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land of liberty

Casaco ˙ Jacket
Diogo Miranda

Vestido ˙ Dress
pedro pedro

anel ˙ ring
Ag Joias
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Vestido ˙ Dress
Diogo Miranda

Colar ˙ necklace
Ag Joias



136  ˙

Corpete ˙ Bodice
Elisabeth teixeira

Calça + Cinto ˙ trousers + Belt
nuno Baltazar

Colar, pulseira e anéis 
˙necklace, bracelet and rings
Ag Joias

Fotografia ˙ Photography: 
orlando gonçalves

styling: 
oscar gomes

Manequim ˙ Model:
Marilyn / ny Agency

Cabelos / Hair & Make-up:  
Jourdan Dudgeon
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inspirada na cidade de nova iorque, a 
coleção outono-inverno 2012 da ugg® 
apresenta silhuetas arrojadas, com linhas 
que revelam estilos distintos, novas 
técnicas e peles de primeira qualidade.
reforçando a sua Classic Collection com 
novos designs e cores, a ugg® apresenta 
também a Madison Collection, mais 
arrojada e luxuosa, e a Clog Collection, 
modelos em versão soca curta ou de bota-
-soca. as coleções masculinas e de criança 
seguem igualmente a inspiração da cidade 
que nunca dorme.

inspired by the city of new York, the 
autumn-winter 2012 collection from ugg® 
presents bold silhouettes, with lines that 
reveal distinct styles, new techniques and 
top quality leathers.
adding new designs and colours to its 
Classic Collection, ugg® also presents 
the bolder and more luxurious Madison 
Collection, and the Clog Collection,  
with models in short clog or boot clog 
versions. the men’s and children’s 
collections also find their inspiration in 
the city that never sleeps.

uGG
nova iorque a seus Pés
new York at its Feet
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the autumn-winter collection from KEDs has been influenced by 
two themes, «slope style» and «urban gardener», incorporating 
several new features in classic silhouettes and demonstrating that 
its products can be used all year round, thanks to models adapted 
to the cold season.
Footwear in supple leather and suede in autumnal shades is a 
strong focus of KEDs, which features several fur lined boots, 
as well as lace-ups with a soft wool upper. the highlight of the 
men›s collection goes to The Triumph model, created by american 
designer Mark Mcnairy.

a coleção outono-inverno da KEDs foi influenciada por dois temas, 
«slope style» e «urban gardener», incorporando várias novidades em 
silhuetas clássicas e demonstrando que os seus produtos podem ser 
usados todo o ano, graças aos modelos adaptados à estação fria. 
o calçado em pele maleável e camurça em tons outonais é uma forte 
aposta da KEDs, que apresenta várias botas com interior forrado 
a pelo, assim como ténis com malha de lã. o destaque de coleção 
masculina vai para o modelo The Triumph, criado pelo estilista norte- 
-americano Mark Mcnairy.

kedS
Estilo icónico
iconic style
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sperry top-sider is a unique american brand, 
recognised around the world for having created 
the first boat shoe. For more than 75 years, 
several generations have been connected to 
this brand, sharing their passion for the sea and 
following the latest trends in casual footwear.
its 2012 autumn-winter collection, with new 
styles and updated models, is based on themes 
that celebrate the authenticity of the brand, 
focusing on the high heels. the masculine inspired 
designs have a «British» and collegial look.

Sperry top-Sider
Paixão pelo Mar
Passion for the sea

a sperry top-sider é uma marca americana 
única, reconhecida mundialmente por ter criado o 
primeiro sapato de vela. Há mais de 75 anos que 
várias gerações se ligam a esta marca partilhando 
a sua paixão pelo mar e seguindo as suas 
novidades de calçado casual. 
a sua coleção outono-inverno 2012, com novos 
estilos e modelos atualizados, baseia-se em 
temas que celebram a autenticidade da marca, 
apostando nas solas de salto alto. os designs de 
inspiração masculina possuem um look «British» 
e colegial.
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Celebrando a cor como mais ninguém, a coleção 
outono-inverno da united Colors of Benetton 
apresenta clássicos modernos que buscam 
inspiração no passado, no património inglês, 
reinventado através do uso criativo de cores 
brilhantes e da aplicação de novos materiais 
e tecnologias. lãs, flanelas, caxemira, entre 
outros materiais, foram transformados e 
modernizados, dando origem a malhas, parkas, 
gangas, etc. com uma qualidade só encontrada 
em peças manufaturadas. 
os motivos gráficos desta estação foram 
inspirados na arte contemporânea e na 
fotografia digital.

Celebrating colour like no one else, the 
autumn-winter collection of united Colors of 
Benetton presents modern classics that find 
their inspiration in the past, in English heritage, 
reinvented through the creative use of bright 
colours and the application of new materials and 
technologies. Wool, flannel, cashmere, among 
other materials, have been transformed and 
modernised, resulting in knitwear, parkas, jeans, 
etc. with a quality only found in handmade pieces.
the graphic motifs this season have been inspired 
by contemporary art and digital photography.

united ColorS of Benetton
Cores Brilhantes       
Bright Colours

Baseada no lema de que o verdadeiro estilo é 
inato e não carece de esforço, a aquazzura, uma 
marca de calçados de luxo criada em Florença, 
na itália, propõe para a coleção outono-inverno 
2012, de Edgardo osorio, peças sofisticadas, 
inspiradas no lado mais escuro, mais excêntrico 
e sensual da aristocracia.
aquazzura combina a sensualidade latina com 
a elegância do design europeu, materializadas 
em cores fortes e contrastes, criando uma beleza 
selvagem, rebelde e muito sexy. aquazzura foi 
criada para mulheres fortes e com um estilo 
pessoal único.

Based on the motto that true style is innate and 
requires no effort, aquazzura, a luxury footwear 
brand created in Florence, italy, proposes for 
the 2012 autumn-winter collection, by Edgardo 
osorio, sophisticated pieces, inspired by the 
darker, more eccentric and sensual side  
of aristocracy.
aquazzura combines latin sensuality with the 
elegance of European design, materialised in 
strong colours and contrasts, creating a wild 
beauty, rebellious and very sexy. aquazzura 
was created for strong women with a unique 
personal style.

aQuazzura
Excêntrica e sensual
Eccentric and sensual
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a equipa criativa da Diesel, para a coleção feminina 
outono-inverno 2012, propõe contrastes entre o 
chique e o casual, apostando em materiais díspares 
e texturas exclusivas. 
Para além do preto, que regressa em força, as cores 
tabaco, índigo, verde, cinza e petróleo marcam a 
estação, assim como as texturas ora marcadas ora 
suaves, a delicadeza e a robustez.
Malhas, capas largas, casacos, jeans, roupa interior, 
calçado e malas, com design e pormenores distintivos, 
destacam a personalidade vincada da mulher urbana.

dieSel 
robustez e Delicadeza tough yet Delicate

For the women’s autumn-winter 2012 collection 
Diesel’s creative team proposes contrasts between 
chic and casual, choosing assorted materials and 
unique textures.
apart from black, which returns in force, colours such 
as tobacco, indigo, green, grey and petrol mark the 
season, as well as textures that are rough or smooth, 
delicate and tough.
Knitwear, broad capes, coats, jeans, underwear, shoes 
and bags, with distinctive design and details, highlight 
the strong personality of the urban woman.
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É considerada em muitos textos da especialidade como a 
fruta mais nutritiva de todas. É também chamada a fruta 
alfabeto, porque apenas um abacate fornece vitaminas a, C, 
E, K e B6. Eis uma fruta excelente, saudável e que até pode 
ajudar a controlar o peso. uma das razões por que o abacate 
é bom para a nossa linha é porque apenas meia fruta 
contém 3,4 gramas de fibra, tanto solúvel como insolúvel, 
o que equivale a 54% da dose diária recomendada. Estes 
dois tipos de fibra são importantes para manter um bom 
sistema digestivo, além de que a fibra solúvel atrasa a 
decomposição dos hidratos de carbono, fazendo com que 
nos sintamos saciados durante mais tempo, ou seja, temos 
menos fome.
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o saudável abacate
the Healthy avocado

o abacate tem muitos carotenóides e é uma excelente 
fonte de luteína, precisamente um carotenóide que 
funciona como antioxidante e ajuda a proteger a saúde 
dos olhos. além deste, também contém zeaxantina, alfa-
-caroteno, beta-caroteno e tocoferol, ou seja, vitamina 
E. Mas atenção a quem tem problemas de rins, porque o 
abacate é muito rico em potássio: um abacate contém 975 
mg de potássio.
o abacate não só é cheio de carotenóides, os tais 
antioxidantes, como ajuda o organismo a absorver 
mais carotenóides presentes noutros alimentos. 
Vamos mais longe, porque o abacate é rico em gordura 
monoinsaturada, que além de ser benéfica para o sistema 
cardiovascular, ajuda a absorver os carotenóides presentes 
em outras frutas e vegetais. Por isso, é uma boa ideia 
misturar abacate nas saladas verdes, como a simples 
salada de alface.
outro óleo que o abacate contém é o ácido oleico, um tipo 
de gordura que ativa a secção do nosso cérebro que nos dá 
a sensação de saciedade, outro motivo para nos ajudar a 
controlar o peso. 
o abacate ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no 
sangue, porque o seu teor de gordura monoinsaturada 
abranda a velocidade da digestão, o que faz evitar o pico 
glicémico que acontece depois da refeição. na verdade, 
uma alimentação que contenha boas quantidades de 
gorduras saudáveis, mono e polinsaturadas, pode até ajudar 
a reverter a resistência à insulina, o que provoca níveis de 
açúcar no sangue mais equilibrados.
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Considered in specialist literature as the healthiest of all 
fruit and also called the alphabet fruit, as it is the only 
fruit to contain vitamins a, C, E, K and B6, the avocado 
is an excellent, healthy fruit and can even help with 
weight control. one reason why the avocado is good 
for our figure is because just half a fruit contains 3.4 
grams of fibre, both soluble and insoluble, equivalent to 
54% of the recommended daily dose. these two types 
of fibre are important in maintaining a good digestive 
system. soluble fibre also slows down the breakdown of 
carbohydrates, meaning you feeler fuller for longer and 
therefore less hungry.

the avocado is rich in carotenoids and is an excellent 
source of lutein, a carotenoid that functions as an 
antioxidant and helps protect eye health. in addition, it also 
contains zeaxanthin, alpha-carotene, beta-carotene and 
tocopherol, or vitamin E.
the avocado is not only packed with carotenoids, or 
antioxidants, but also helps the body absorb more 
carotenoids present in other foods. the humble fruit keeps 
us going longer as it is rich in monounsaturated fat, which 
besides being beneficial for the cardiovascular system, also 
helps absorb the carotenoids present in other fruit and 
vegetables. this means it’s a good idea to add avocado to 
green salads, such as a simple lettuce salad.
the avocado contains another oil - oleic acid, a type 
of fat that activates the part of the brain that gives 
you the feeling of being full, providing another weight 
control advantage.
avocado helps to stabilise blood sugar levels, because 
its monounsaturated fat content slows the rate of 
digestion, thus avoiding the glycaemic peak that happens 
after a meal. indeed, a diet rich in healthy fats, mono and 
polyunsaturated, may even help reverse insulin resistance, 
leading to more balanced blood sugar levels.
the avocado is also good for mothers and babies. Just 
one cup of avocado provides almost one quarter of 
the recommended daily dose of folate, a vitamin more 
commonly known as folic acid that reduces the risk of birth 
defects. avocado therefore helps protect the baby, and at 
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ideas for using avocado
• Cut half an avocado into cubes or strips and add to your 
favourite salad.
• For a quick salad, slice an avocado, half an onion and two 
tomatoes
• Place an avocado in a blender until pulse until a paste; this 
is a healthy alternative to mayonnaise and is great to eat 
with toast.
• Cut an avocado into cubes and add half a cup of black 
beans, sweet corn and chopped onion.
• Add some avocado slices to your sandwiches.
• Make a delicious shake with avocado, pineapple or apple, 
soy milk, ice and a touch of sugar.

Guacamole in a minute
1 large ripe avocado
1 teaspoon hot chilli sauce 
½ lemon
¼ teaspoon of salt

Halve the avocado lengthwise, around the stone; twist 
the two halves in opposite directions to remove the stone. 
remove the flesh of the fruit and place in a bowl. add the 
chilli sauce, about half a teaspoon of lemon juice and salt. 
using a fork, mash the pulp and flavourings until soft.
the sauce can be enjoyed with toast, with tortillas, with 
nachos or to accompany a grilled chicken or turkey steak.

até para as mães e os bebés o abacate é bom. apenas uma 
chávena de abacate fornece quase um quarto da dose 
diária recomendada de folato, uma vitamina que diminui 
o risco de defeitos de nascimento e é mais vulgarmente 
conhecida por ácido fólico. Portanto, o abacate ajuda a 
proteger o bebé, mas também a mãe, porque um consumo 
elevado de folato está associado com a diminuição do risco 
de sofrer ataques cardíacos e doenças do coração.
E além de todos estes benefícios, o abacate vai mais longe 
e pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol, mais uma 
vez contribuindo para a saúde cardiovascular. tudo devido 
ao seu teor de gordura insaturada, como o ácido oleico, que 
diminui os teores de lDl, o mau colesterol, e aumenta o 
HDl, o bom colesterol.
Para melhorar ainda mais, o abacate pode ser usado de 
muitas maneiras, para fazer o famoso guacamole, para 
fazer gelados, batidos, molhos, saladas e até para comer 
apenas com uma colher de açúcar e sumo de limão... mas se 
quer uma sobremesa simples e deliciosa, em vez do limão 
junte um pequeno cálice de vinho do Porto ou Madeira.
Quer uma dica simples, saudável e saborosa? Ponha 
abacate esmagado nas sandes, em vez de maionese, ou 
num pão, em vez de manteiga. Para evitar que o abacate 
que sobra não escureça, pulverize com óleo alimentar ou 
com sumo de limão e embrulhe em película.

© civilizedcavemancooking.com

ideias para usar abacate
• Corte meio abacate em cubos ou tiras e junte à sua salada 
preferida.
• Para uma salada rápida, corte um abacate às fatias, meia 
cebola e dois tomates
• Coloque um abacate no liquidificador até ficar em pasta, 
é uma alternativa saudável à maionese e é óptimo para 
comer com tostas.
• Corte um abacate aos cubos e junte meia chávena de 
feijão preto, milho e cebola picada.
• Junte algumas fatias de abacate às suas sandes.
• Faça um delicioso batido com abacate, ananás ou maçã, 
leite de soja,  gelo e um toque de açucar.

Guacamole num minuto
1abacate grande maduro
1 colher de chá de molho picante de chili/malagueta
½ limão
¼ colher de chá de sal

Corte o abacate ao meio no sentido do comprimento, 
à volta do caroço, torça as duas metades em sentidos 
opostos para soltar o caroço. retire a polpa da fruta e 
coloque numa taça. Junte o molho de malagueta, cerca de 
meia colher de chá de sumo de limão e o sal. usando um 
garfo esmague a polpa com os temperos até ficar macia.
Depois é só usar como molho para comer com tostas, com 
tortilhas, com nachos ou para acompanhar um bife de 
frango ou peru grelhado.

the same time the mother because a high folate intake  
is associated with reduced risks of heart attacks and  
heart disease.
and besides all these benefits, the avocado goes even 
further by helping to reduce cholesterol levels, once again 
contributing to cardiovascular health. all down to its 
unsaturated fat content, such as oleic acid, which lowers 
lDl levels, the bad cholesterol, and increases HDl, the good 
cholesterol.
What’s more, the avocado can be used in many ways, to 
make guacamole, to make ice cream, shakes, sauces, salads 
and even on its own with a spoon of sugar and lemon juice...
but if you want a simple and delicious dessert replace the 
lemon with a small glass of port or Madeira wine.
Want a simple, healthy and tasty tip? use crushed avocado 
in a roll instead of mayonnaise or instead of butter on 
bread. to stop the leftover avocado from going black, spray 
with cooking oil or with lemon juice and wrap in cling film.
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as joias e acessórios da coleção Kingdom of Jewels, da 
swarovski, conjugam delicadamente influências atuais 
com heranças medievais, numa combinação cosmopolita 
de estilos e tendências.
nathalie Colin, diretora criativa, inspirou-se no electro 
rock e nas artes visuais para criar peças que misturam 
inspiração barroca com traços minimalistas e modernos. 
Pensada para uma musa aristocrática e multicultural, as 
joias desta coleção têm como base formas triangulares 
que aparecem carregadas de cores explosivas e incluídas 
em combinações variadas. 

the jewellery and accessories in the Kingdom of Jewels 
collection, from swarovski, delicately combine current 
influences with medieval heritage, in a cosmopolitan blend 
of styles and trends.
nathalie Colin, creative director, found her inspiration in 
electro rock and in the visual arts to create pieces that 
blend baroque inspiration with minimalist and modern 
lines. Designed for an aristocratic and multicultural muse, 
the jewellery pieces in this collection feature a recurring 
triangular theme, exploding in flashes of rich colours and 
dark tones in various combinations.

SWarovSky 
Barroco Moderno
Modern Baroque

Jo
ia

s
 &

 a
C

E
s

s
ó

r
io

s
JE

W
E

l
r

Y
 &

 a
C

C
E

s
s

o
r

iE
s



154  ˙  J o i a s & a C E s s ó r i o s ˙  h o u s et rend s h o u s et rend s  ˙  J o i a s & a C E s s ó r i o s ˙  155  

Dzmitry SaMal
Passado e Presente
Past and Present

Combinando silhuetas gráficas e elementos retro, 
os originais óculos de Dzmitry samal remetem 
para as raízes da sociedade digital e a sua enorme 
influência no quotidiano atual.
o design dos modelos mais futuristas, marcado 
pelo efeito pixelizado, lembra os jogos de 
computador dos anos 1980, enquanto os 
óculos de inspiração retro se distinguem 
pela junção e sobreposição de duas formas 
geométricas distintas.

Combining graphic silhouettes and retro elements, 
the original glasses by Dzmitry samal take us to 
the roots of the digital society and its enormous 
influence in everyday life today.
the design of the futuristic models, marked by 
their pixelated effect, brings to mind the computer 
games of the 1980s, while the retro-inspired 
glasses stand out for the combination and 
overlapping of two distinct geometric shapes.

prada
Fashion Week
Fashion Week

Foi com o propósito de celebrar as semanas da moda mundiais que a Prada lançou 
uma edição especial da sua Doctor Bag, um dos acessórios mais cobiçados pelas 
aficionadas de moda um pouco por todo o mundo
Decorada com um dos padrões mais chamativos da marca, o Jacquard Diamond 
Ginestra, a Doctor Bag distingue-se pela sua aura ligeiramente retro. 
Esta edição limitada está disponível apenas nas lojas de Paris, londres, 
Milão e nova iorque, por serem estas as cidades anfitriãs das grandes 
fashion weeks.

With the intention of celebrating fashion weeks around the 
world, Prada has launched a special edition of its Doctor 
Bag, one of the accessories most coveted by fashionistas 
around the globe.
Decorated with one of the brand’s most striking 
patterns, Jacquard Diamond Ginestra, the Doctor Bag 
stands out for its slightly retro aura.
this limited edition is only available in its Paris, 
london, Milan and new York stores, since these 
are the host cities of major fashion weeks.

laCoSte
Elegância Descontraída
relaxed Elegance

a linha masculina Montreal encarna o clássico sporty chic 
que tem sido imagem de marca da lacoste, destacando-
-se pelos mostradores de 44mm e pelas cativantes 
combinações cromáticas.
seguindo a tradição lacoste, a nova coleção de relógios 
inclui detalhes subtis de design, apresentando-se como  
a opção ideal para utilizar em ambientes variados ao  
longo do dia.

the Montreal men’s range embodies the classic sporty 
chic that has been the trademark look of lacoste, standing 
out for its 44-mm dials and for the captivating colour 
combinations.
Following the lacoste tradition, the new watch collection 
includes subtle design details, presenting itself as the ideal 
choice for use in varied settings throughout the day.

© cessphoto
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Mais do que simples prazeres visuais, a coleção Precious 
Temptations oferece pequenas delícias para saborear sem 
restrições. longos colares, brincos e anéis em cores ácidas  
e frutadas compõem o novo menu de tentações da 
Chopard, conduzindo a imaginação para convidativos  
doces multicoloridos.
incorporando as mais exclusivas pedras preciosas, num 
festim de safiras rosa, ametistas, turmalinas, ópalos, 
rubelitas e tsavoritas, a Precious Temptations deve ser 
plenamente apreciada com todos os sentidos.

More than just visual pleasures, the Precious Temptations 
collection offers little treats to enjoy at your will. long 
necklaces, earrings and rings in bright and fruity colours 
comprise the new menu of temptations from Chopard, 
luring the imagination to inviting multicoloured sweets.
incorporating the most exclusive precious stones, in a feast 
of pink sapphires, amethysts, tourmalines, opals, rubellites 
and tsavorites, Precious Temptations should be fully 
appreciated with all the senses.

CHopard
Cair em tentação
led into temptation
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apostando em linhas suaves e elegantes, a omnia 
inspira-se nos tons românticos e acolhedores 
da nova estação para criar uma coleção de joias 
repleta de sofisticação e feminilidade. 
remetendo para o momento de transição vivido 
na natureza, a marca cria peças que recriam a 
paleta de cores que marcam o outono, recorrendo 
a cores suaves e requintadas para realçar a 
essência feminina. 
as delicadas joias da omnia resultam de um 
harmonioso jogo entre contornos clássicos 
e tendências atuais, combinando materiais 
intemporais como prata e madrepérola com 
efeitos em voga, como os drapeados.

Focusing on soft and elegant lines, omnia finds 
inspiration in the romantic and warm colours of 
the new season to create a jewellery collection 
rich in sophistication and femininity.
referring to the transition moment experienced 
in nature, the brand creates pieces that recreate 
the colour palette that marks the autumn, using 
soft, sophisticated colours to highlight the 
feminine essence.
the delicate jewellery from omnia results from 
the harmonious interplay between classic 
contours and current trends, combining timeless 
materials such as silver and mother of pearl, with 
in vogue effects, such as draping.

oMnia
tendência outonal 
autumn trends

ideal para a mulher contemporânea, a funcional linha de 
acessórios em pele La Vie de Bohème demarca-se pelas 
suas texturas ricas e cativantes tons pastel. 
Pensada para adicionar requinte às mais simples ações 
quotidianas da mulher moderna, a La Vie de Bohème inclui 
bolsa para smartphone, porta cartões, chaveiro, organizer, 
bolsa para moedas, estojo para caneta e  
três opções de carteiras, estando disponível em  
diversas cores sofisticadas, todas com um atraente 
acabamento brilhante. 

ideal for contemporary women, the La Vie de Bohème 
functional range of leather accessories stands out for 
its rich textures and captivating pastel shades.
Designed to add sophistication to the simplest of 
everyday actions of the modern woman, La Vie de 
Bohème includes a smartphone case, business card holder, 
key ring, organiser, coin case, pen pouch and three wallet 
choices, and is available in several sophisticated colours 
all with an attractive glossy finish.

MontBlanC
Detalhes requintados
sophisticated Details
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Para a coleção outono-inverno 2012, a Burberry 
criou uma gama de cintos delicados, cujo 
propósito maior é realçar as formas femininas 
e destacar a sua voluptuosidade.
Feitos de tecidos suaves e disponíveis 
em tonalidades outonais, estes cintos captam 
a atenção para a cintura graças à utilização 
de detalhes como laços vistosos e aplicações 
com inspiração animal.

For autumn-winter 2012 collection, Burberry 
has created a range of delicate belts, whose 
main purpose is to enhance the female form 
and highlight its voluptuousness.
Made of soft fabrics and available in autumnal 
colourings, these belts draw attention to  
the waistline thanks to the use of details  
such as eye-catching ropes and animal  
inspired applications.

BurBerry
ultra Femininos
ultra Feminine



o F-Type, da Jaguar, é um regresso da marca inglesa ao seu coração. 
automóvel simultaneamente elegante e desportivo (tem apenas 
dois lugares), o Jaguar F-Type surge focado no desempenho e  
na agilidade. 
Com previsão de chegada ao mercado no verão de 2013, o novo 
F-Type terá três modelos disponíveis: o mais convencional F-Type, 
o F-Type S e o F-Type V8s. Para além disso, surgirá com duas 
motorizações, o V6 e o V8. o primeiro consegue acelerar

the F-Type, from Jaguar, is the British brand’s return to its heart. 
Both elegant and sporty (it only has two seats), the Jaguar F-Type 
arrives focused on performance and agility.
scheduled to hit the market in the summer of 2013, the new F-Type 
will come in three models: the more conventional F-Type, the F-Type 
S and the F-Type V8s. in addition, it will be available in two engines 
sizes, the V6 and V8. the first can accelerate from 0 to 100 km/h 
in 5.3 seconds, while the second achieves this in 4.9 seconds. 

JaGuar f-type
Elegância Musculada ˙ Muscular Elegance 
˙Andreia Barros Ferreira texto text ˙Jaguar Fotografia Photography
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 dos 0 aos 100 km/h em 5,3 segundos, enquanto o segundo fá-lo 
em 4,9 segundos. Performances impressionantes, conseguidas 
também graças ao baixo peso da carroçaria e à transmissão 
automática de oito velocidades. no que toca à velocidade máxima, 
ela está controlada eletronicamente nos 260km/h. 
a juntar-se a tudo isto está um exterior que revela uma elegância 
musculada, como é apanágio da Jaguar, e um interior de linhas 
limpas, recheado com as últimas tecnologias do mercado, de onde se 
destaca um sistema de som de altíssima qualidade. Porque este é um 
automóvel para ser conduzido, mas também para ser sentido.

impressive performances, also achieved thanks to the low weight of 
the chassis and to the eight-speed automatic transmission. as for 
top speeds, this is electronically limited to 260 km/h.
these features are joined by an exterior that reveals the Jaguar 
hallmark of muscular elegance, and an interior of clean lines, packed 
with the latest technologies on the market, highlighted by a sound 
system of the very highest quality. Because this is a car to be driven, 
but also to be felt.

˙ Modelo ˙ Model
F-type

˙ Marca ˙ Make 
Jaguar 

˙ origem ˙ origin
inglaterra ˙ england

alfa roMeo Mito SBk
raça Citadina ˙ City Blood
˙Andreia Barros Ferreira texto text ˙ Alfa Romeo  Fotografia Photography

Com uma edição limitada a 200 unidades, o 
novo Alfa Romeo Mito SBK é um automóvel 
citadino de linhas desportivas, disponível 
em preto e vermelho alfa ou no novo branco 
Cristallo. o mesmo caráter desportivo nota-
-se no interior, desenhado para agradar aos 
amantes das tecnologias. 
apetrechado com o Alfa Active Suspension,  
que permite identificar as condições da estrada, 
selecionando os mecanismos de controlo mais 
adequados, o Mito SBK é um automóvel que 
não descura a segurança. Vem equipado com o 
motor 1.4 turbo Multiair 170 HP, considerado 
o Motor do Ano de 2010, o que lhe permite ter 
potência, baixos consumos e baixas emissões 
de Co2 em simultâneo.

With an edition limited to 200 units, the new Alfa Romeo Mito SBK 
is a city car with sporty design, available in black and alfa red or in 
the new Cristallo white. the same sporty nature can be seen in the 
interior, designed to please tech lovers.
Equipped with Alfa Active Suspension, which allows the 
identification of road conditions, selecting the most appropriate 
control mechanisms, the Mito SBK is a car that does not neglect 
safety. it comes equipped with a 1.4-liter turbo Multiair 170 HP 
engine, considered the Engine of the Year 
2010, which ensures it is powerful, 
while at the same time offering 
low fuel consumption and 
low Co2 emissions.
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Em matéria de super carros apresentados no 
salão internacional do automóvel de Paris, o 
protótipo Onyx, da Peugeot, é um dos mais 
ousados. Com uma silhueta radical, este 
automóvel respira futuro e competição, desde 
logo graças ao seu motor V8 em posição central 
traseira, que lhe dá uma potência admirável. 

peuGeot onyX
rumo ao Futurȯ  Facing the Future
˙Andreia Barros Ferreira texto text ˙peugeot Fotografia Photography

among the super cars presented at the 
international Motor show in Paris, the Onyx 
prototype, from Peugeot is one of the most 
daring. With a radical silhouette, this car breathes 
future and competition from the outset thanks 
to its rear centre positioned V8 engine, which 
ensures impressive power output. in addition, 

Para além disso, o Peugeot Onyx vem equipado 
com uma caixa sequencial de seis velocidades 
e com uma carroçaria com cobre puro e carbono 
preto mate, o que lhe permite diminuir o seu peso, 
indo mais longe no capítulo da eficiência. no 
interior, o Peugeot Onyx chama a atenção pela 
intuitividade com que o automóvel foi desenhado, 
tornando a condução muito mais fácil e prazerosa. 
Juntamente com o Onyx, a Peugeot apresentou 
a Onyx Concept Bike, uma bicicleta ultra leve de 
carbono, e a Onyx Concept Scooter, um veículo 
híbrido de três rodas.
Juntos, estes novos protótipos da Peugeot 
representam um passo de gigante da marca rumo 
ao futuro. 

the Peugeot Onyx comes equipped with a 
six-speed sequential gearbox and features 
bodywork in pure copper and matte black carbon, 
allowing weight reduction, and further efficiency 
improvements. inside, the Peugeot Onyx draws 
attention to the intuitiveness with which the  
car was designed, making driving much easier  
and enjoyable.
together with the Onyx , Peugeot presented 
the Onyx Concept Bike, an ultra light carbon 
bike, and the Onyx Concept Scooter, a three-
-wheel hybrid vehicle.
together, these new Peugeot prototypes 
represent a giant step towards the future 
by the car manufacturer.
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MerCedeS ClaSSe a
Clássico Contemporâneo ˙ Classic Contemporary
˙Andreia Barros Ferreira texto text ˙Daimler Ag Fotografia Photography

Design apaixonado, puro dinamismo, segurança 
exemplar e capacidades digitais únicas. É assim 
o novo Mercedes Classe A, um automóvel 
compacto, mas eficiente. 
Equipado com o sistema de radar para prevenção 
de colisões, o Classe A coloca a segurança em 
primeiro lugar. o automóvel surge disponível em 
diferentes motorizações, que permitem atingir 
diferentes níveis de eficiência, não descurando 
as preocupações ambientais. 
Mais compacto, mas também mais moderno, 
o novo Mercedes Classe A permite a integração 
de um iPhone, revelando-se ideal para a 
geração Facebook. 

stunning design, pure dynamism, exemplary 
safety and unique digital capabilities – welcome 
to the new Mercedes A-Class, a compact yet 
efficient car.
Equipped with a collision avoidance radar system, 
the A-Class puts safety first. the car comes 
in different engine configurations, allowing 
the achievement of different levels of efficiency 
and not forgoing environmental concerns.
More compact, but also more modern, the new 
Mercedes A-Class allows full iPhone integration, 
making it ideal for the Facebook generation.
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SMart forStarS
agilidade Cinematográfica ˙ Cinematographic agility 
˙Andreia Barros Ferreira texto text ˙Daimler Ag Fotografia Photography

apresentado recentemente no salão internacional do automóvel 
de Paris, o Smart Forstars é um automóvel elétrico, com espaço 
para duas pessoas. o nome fica a dever-se ao seu teto de vidro, 
colocado sobre os passageiros, que em noites de céu limpo permite 
observar as estrelas. 
Ágil, alegre, espaçoso e livre de emissões de Co2, o Smart Forstars 
revela-se uma autêntica experiência cinematográfica graças ao 
projetor de vídeo que traz integrado no capot.

recently presented at the international Motor show in Paris, 
the Smart Forstars is an electric car with room for two people. 
the name is due to its glass roof, fitted above passengers, 
which on clear nights is perfect for stargazing.
agile, fun, spacious and with zero Co2 emissions, the Smart 
Forstars proves to be an authentic cinematic experience 
thanks to the video projector integrated into the bonnet.
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resultante de uma combinação inovadora 
que permite usufruir de dois prazeres com 
o mesmo veículo, este sea plane foi pensado 
para proporcionar experiências únicas tanto 
no ar como na água.
articulando leveza e robustez com uma pilotagem 
intuitiva, o FlyNano proporciona uma experiência 
segura e fiável, colocando ao alcance de todos  
a possibilidade de desfrutar tranquilamente  
das sensações proporcionadas por este  
veículo multifacetado.
Concebido para voar e navegar em condições 
de vento e ondulação moderadas, o FlyNano 
está equipado com um eficiente motor elétrico 
que lhe permite atingir silenciosamente uma 
velocidade máxima de 140 km/h. 

resulting from an innovative combination that 
allows you to enjoy two pleasures in the same 
vehicle, this sea plane has been designed to 
provide unique experiences both in the air and on 
the water.
Blending lightness and robustness with an 
intuitive piloting, the FlyNano ensures a safe and 
reliable experience, bringing the possibility to 
peacefully enjoy the sensations provided by this 
multifaceted vehicle within anyone’s grasp.
Designed to fly and sail in moderate wind and 
swell conditions, the FlyNano is equipped with a 
powerful electric motor that allows it to silently 
reach a top speed of 140 km/h.
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flynano
sensações Multiplicadas
Multiple sensations 
˙ Estela Ataíde texto text ˙ Flynano oy Fotografia Photography
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Conjugando uma espetacular performance de 
condução com a emoção de voar livremente, este 
híbrido de dois lugares combina num só veículo 
dois meios de transporte distintos.
Com uma potencialidade sem igual, o PAL-V ONE 
contorna filas de trânsito e ultrapassa barreiras 
naturais como lagos, rios e montanhas, sendo 
apenas necessário um simples processo de 10 
minutos para o converter de carro para girocóptero 
e vice-versa. 
Podendo alcançar os 180 km/h tanto em terra 
como no ar, o PAL-V ONE pode voar entre 350 
e 500 km, dependendo da carga e condições do 
vento, e circular em estrada ao longo de cerca de 
1200 km, sendo alimentado a combustível, 
à semelhança de um automóvel convencional. 

Combining a spectacular driving performance 
with the thrill of flying freely, this two-seater 
hybrid combines two distinct modes of transport 
in a single vehicle.
With a unique capability, the PAL-V ONE 
circumvents traffic queues and overcomes 
natural barriers such as lakes, rivers and 
mountains, requiring no more than a simple 
10-minute process to convert it from car to 
gyrocopter and vice versa.
able to reach 180 km/h both on land and in the 
air, the PAL-V ONE can fly a distance of between 
350 and 500 km, depending on load and wind 
conditions, and drive on the road for about 
1200 km, fuelled as a conventional car.

pal-v one
Mobilidade total ˙ total Mobility
˙Estela Ataíde texto text ˙pAL-V Europe nV Fotografia Photography
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o elogio a um estilo de vida calmo e contemplativo foi o 
mote que levou Christian grande a criar o Picchio Boat, um 
novo conceito de catamarã. Com provas dadas no mundo do 
design, Christian grande quis enaltecer os valores da família, 
o respeito pela natureza e a apologia da serenidade. apesar 
dos seus 21 metros de comprimento, o Picchio Boat 
é discreto, recreativo e harmonioso, possibilitando viagens 
com tempo, para apreciar as paisagens e livremente 
expressar todos os desejos.
Picchio Boat foi concebido para navegar durante extensos 
períodos com total conforto. no interior as generosas áreas 
são imediatamente visíveis. o salão central, com um bar, zona 
de refeições e um enorme sofá, possui igualmente 

in praise of a calm and contemplative lifestyle – this was the 
design motto that led Christian grande to create the Picchio 
Boat, a new concept in catamaran boating. With a proven 
track record in the design world, Christian grande’s aim was 
to extol family values, respect for nature and the defence 
of serenity. Despite its 21-metre length, the Picchio Boat is 
discreet, recreational and harmonious, enabling trips without 
time constraints, to enjoy the scenery and freely express 
every desire.
the Picchio Boat is designed for sailing over extended 
periods in total comfort. inside the generous areas can 
immediately be appreciated. the central salon with a 
bar, dining area and a large sofa, also has a submarine 

piCCHio Boat
suave sobre o Mar ˙ gently over the sea
˙Maria pires texto text ˙christian grande Fotografia Photography
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um observatório da vida submarina: uma plataforma de vidro, 
equipada com luzes subaquáticas, permite contemplar as 
profundezas do mar mesmo à noite. aliás, a cabine master, na 
zona de pilotagem, para além de áreas ainda maiores, ostenta 
um piso em vidro, dando a ilusão de que a cama flutua sobre 
um mar iluminado. Duas cabines vip, uma cozinha e um quarto 
para as crianças foram pensados para toda a família.
ainda por respeito à natureza, o Picchio Boat está equipado 
com dois motores Volvo Penta IPS 1200 de baixo consumo. 
De resto, as cores – bronze, champanhe e moca –, as linhas 
curvas e suaves e os elementos decorativos, remetendo  
para o habitat marinho, constituem uma homenagem ao  
meio ambiente.

observatory: a glass platform equipped with underwater 
spotlights, allowing you to contemplate the depths of the 
sea even at night. Furthermore, the master cabin, in the 
piloting area, in addition to even larger areas, boasts a 
glass floor, giving the illusion that the bed is floating on an 
illuminated sea. two ViP cabins, a galley and a children’s room 
have been designed for the whole family.
additionally, out of respect for nature, the Picchio Boat is 
equipped with two Volvo Penta IPS 1200 low consumption 
engines. Moreover, the colours - bronze, champagne and 
mocha –, the curved soft lines and the decorative elements, 
in a nod to the marine habitat, are a tribute to  
the environment.
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CaraBinieri poWerBoat
ao serviço da lei 
Enforcing the law
˙Maria pires texto text ˙Ambra ceronetti Fotografia Photography

Equipado com dois motores Mercedes v8 biturbo (2700 
hp) e vários motores elétricos para navegar em áreas 
protegidas, o Carabinieri Powerboat alia o poder da alta 
performance à facilidade de condução, e foi concebido para 
estar ao serviço da aplicação da lei. tecnologia anti radar, jet 
ski para resgate em áreas que não são acessíveis por barco, 
sistema de arrefecimento do motor e do sistema hidráulico 
são algumas das tecnologias que permitem patrulhas 
ao longo da costa, suporte e assistência às unidades 
subaquáticas, resgate de vítimas, ligações entre ilhas, 
em caso de interrupção dos serviços civis, e transportes 
especiais.

Equipped with two Mercedes V8 twin turbo engines (2700 
hp) and several electric motors for navigation in protected 
areas, the Carabinieri Powerboat combines the power of 
high performance with navigational ease, and has been 
designed to be at the service of law enforcement. anti 
radar technology, rescue jet ski for areas that are not 
accessible by boat, engine and hydraulic system cooling 
system are some of the technologies that enable patrols 
along the coast, support and assistance to underwater 
units, victim rescue, inter island connections in the event 
civil services are interrupted, and special transportation.
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rieul
Casa Flutuante ˙ Floating House
˙Maria pires texto text ˙hyun-seok kim Fotografia Photography

Concebido pelo designer coreano Hyun-seok 
Kim, vencedor do Millennium Yacht Design 
Award 2011, na categoria Dream Boat, Rieul 
não é propriamente um iate, mas uma casa 
flutuante com cais privativo, que permite 
usufruir da vida em terra, ao mesmo tempo que 
possibilita navegar de forma luxuosa. Evitando o 
pagamento, por vezes exorbitante, de taxas nas 
marinas comerciais, por possuir um cais privativo 
no primeiro andar, com espaço para albergar um 
pequeno barco de casco simples até 15 metros, 

Rieul não precisa mais do que eletricidade e água para 
atracar onde o seu proprietário desejar, uma vez que as 
instalações são tão elegantes como um qualquer hotel de 
topo. no segundo andar, dois quartos amplos com cama 
de casal, uma confortável sala de entretenimento e uma 
cozinha completa e totalmente equipada seguem os mais 
altos padrões de conforto e são sonhos flutuantes para os 
entusiastas, tanto da terra, como do mar.

electricity and water to set anchor wherever its owner 
wishes, since the facilities are as elegant as any top hotel. 
on the second floor, two large bedrooms with double bed, 
a comfortable entertainment room and a fully equipped 
kitchen attend to the highest of standards in comfort, to 
produce floating dreams for both land and sea lovers.

thought up by Korean designer Hyun-seok Kim, winner 
of the Millennium Yacht Design Award 2011, in the Dream 
Boat category, Rieul is not exactly a yacht, but rather a 
floating house with private dock that lets you enjoy life 
on land, while allowing you sail in luxury. rieul avoids 
the payment of at times exorbitant mooring rates in 
commercial marinas, as it has a private dock on the first 
floor, with space to accommodate a small single hull 
boat of up to 15 metres. Rieul needs nothing more than 
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valkyrie
Desconstrução ˙ Deconstruction
˙Maria pires texto text ˙chulhun park  Fotografia Photography

Valkyrie é um conceito de iate catamarã desenvolvido 
por Chulhun Park para um projeto de tese. não é um 
projeto qualquer, é um centro de entretenimento 
futurista flutuante que fascina pelas suas características 
impressionantes. são 230 metros de elegância, riqueza 
e conforto. a sua alta velocidade, estabilidade e design 
inovador completam-se com o interior luxuoso, onde 
existem bares, um salão de exposições, spa, casino, clube, 
teatro e um restaurante. É como ter um mundo privado 
sobre a água, podendo, no entanto, ser partilhado. Chulhun 
Park quis provar que o desconstrutivismo da arquitetura 
pode ser aplicado ao mundo dos iates.

Valkyrie is a concept catamaran yacht developed by 
Chulhun Park for a thesis project. this isn’t just any 
project; it is a futuristic floating entertainment centre 
that fascinates with its impressive features, including 230 
meters of elegance, wealth and comfort. its high speed, 
stability and innovative design are joined by a luxurious 
interior, where there are bars, an exhibition room, spa, 
casino, club, theatre and restaurant. it’s like having a 
private world on water, which can, however, be shared. 
Chulhun Park wanted to prove that deconstructivism in 
architecture can be applied to the world of yachting.
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Strut launCHport
Elegância inovadora
innovative Elegance

CliCk & GroW
Jardinagem simplificada
gardening simplified

Joining forces with launchPort, strut has created  
a range of iPad protective cases designed to  
work in partnership with the strut launchPort 
charging pedestal. 
Combining personalisation and technological 
innovation, this innovative stand allows the user 
to charge their iPad without the need for external 
cables, as, as soon as it is placed in protective case and 
coupled to the Strut LaunchPort the charging process 
starts immediately.
available in different finishes, the protective case 
in the charging pedestal using powerful magnets, 
thereby creating an extremely safe and practical 
assembly solution.

aliando-se à launchPort, a strut criou uma linha de 
capas de proteção para iPad, pensadas para funcionar 
em parceria com o suporte carregador launchPort.
Combinando personalização e inovação tecnológica, 
este inovador suporte permite ao utilizador carregar 
o seu iPad sem necessidade de recorrer a cabos 
externos, pois assim que este é colocado na capa de 
proteção e acoplado ao Strut LaunchPort o processo 
de carregamento inicia imediatamente. 
Disponíveis em diversos acabamentos, as capas 
protetoras encaixam no suporte carregador recorrendo 
a fortes ímanes, criando assim uma solução de 
montagem extremamente segura e prática.

Este original vaso eletrónico recorre 
a sensores, software e um sistema 
de fertilização para desenvolver 
ervas e plantas saudáveis. Perfeita 
para os jardineiros mais esquecidos 
ou os amantes de plantas que viajam 
constantemente, esta simples solução 
consiste num kit de iniciação composto 
por um vaso eletrónico e uma cápsula 
contendo as sementes da planta ou 
erva selecionada e o microchip com o 
respetivo software. 
Para usar o Click&Grow, o utilizador 
necessita apenas de colocar pilhas, 
encher o depósito de água e colocá-lo 
num local com luz solar.

this original electronic flowerpot uses 
sensors, software and a fertilisation 
system to develop healthier herbs 
and plants. Perfect for the more 
forgetful of gardeners or plant lovers 
who are constantly travelling, this 
simple solution consists of a starter kit 
comprising an electronic flowerpot and 
a capsule containing the selected plant 
or herb seeds and the microchip with 
the respective software.
to use the Click & Grow, the user needs 
only to insert batteries, fill the water 
tank and put it in a place with sunlight.

g
a

D
g

E
t

s

h o u s et rend s  ˙  g a D g E t s ˙  185  



18 6  ˙  g a D g E t s ˙  h o u s et rend s

eleCtroluX deSiGn laB
incentivar a criatidade
Encouraging Creativity

Marantz ConSolette
Digital de Raiz
Digital from scratch

Designed to encourage industrial design students to create 
concepts that can be incorporated into everyday life, the 
Electrolux Design lab received 1200 applications this year in 
response to its Experience Design theme
among these, Ben de la roche designed the Impress refrigeration 
wall, which reduces energy waste by activating only occupied 
capsules, and Wenyao Cai came up with Memory, a coffee machine 
that uses the palm print to fit every cup to the tastes of the user, 
while the Tastee spoon, by Christopher Holm-Hansen, uses taste 
receptors to help chefs to perfect the flavours of a meal.

Concebido para incitar estudantes de design industrial a criar 
conceitos que possam ser incorporados no quotidiano, o 
Electrolux Design lab recebeu este ano 1200 candidaturas sob o 
tema Experience Design.
Entre estas, Ben de la roche concebeu a parede de refrigeração 
Impress, que limita o desperdício de energia ao ativar apenas 
as cápsulas ocupadas, e Wenyao Cai concebeu a Memory, uma 
máquina de café que usa a impressão da palma da mão para 
adaptar cada chávena aos gostos do utilizador, enquanto a colher 
Tastee, de Christopher Holm-Hansen, utiliza recetores para ajudar 
os chefs a aperfeiçoar os sabores da uma refeição.
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anunciada pela Marantz como sendo o primeiro 
produto topo de gama concebido de raiz para 
reproduzir áudio digital, a Consolette destaca-se 
pelo seu desempenho excecional.
Esta prestação única resulta da combinação 
entre caixa com painel em madeira de nogueira, 
a amplificação Classe D com processador digital 
de sinais e os quatro altifalantes concebidos 
propositadamente para este equipamento. a 
conjugação destes três fatores origina uma 
uniforme dispersão de som de 180 graus.
Criada no presente, mas tendo o futuro em 
mente, a Consolette conta com soluções que 
garantem compatibilidade de reprodução de 
qualquer dispositivo ios (iPod, iPhone e iPad), 
android ou em rede tipo nas. 

announced by Marantz as the first high-
end product designed from scratch to play 
digital audio, the Consolette stands out for its 
exceptional performance.
this unique proficiency results from the 
combination of a box with walnut panel, Class 
D amplification with digital signal processor 
and the four speakers designed purposely 
for this equipment. the combination of these 
three factors results in a uniform 180-degree 
dispersion of sound.
Created in the present, but with the future in 
mind, Consolette has solutions to ensure playback 
compatibility of any ios (iPod, iPhone and iPad), 
android or nas network type device.

18 6  ˙  g a D g E t s ˙  h o u s et rend s



one SenSe
isolamento total
total isolation

numa era em que todos os sentidos do ser 
humano são bombardeados 24h por dia pela 
tecnologia e onde tablets e smart phones 
significam uma ligação ininterrupta com o mundo, 
o designer Joe Doucet concebeu um projeto que 
proporciona um merecido descanso.
simbolizando a necessidade humana de períodos 
de tranquilidade, o One Sense envolve o seu 
utilizador, bloqueando a entrada de estímulos 
visuais e auditivos. recorrendo aos símbolos de 
aviso e defesa da natureza, a cor vermelha e uma 
camada de picos, o One Sense funciona como 
um alerta para que as restantes pessoas não se 
intrometam naquele momento de paz.

in an era when all the senses of human beings 
are bombarded 24 hours a day by technology 
and where tablets and smart phones represent 
an uninterrupted connection with the world, 
designer Joe Doucet has designed a project that 
provides much needed rest.
symbolising the human need for periods of 
tranquillity, One Sense surrounds its user, 
blocking the entry of visual and audio stimuli. 
using nature’s symbols for warning and defence, 
the colour red and a layer of spikes, One Sense 
serves to alert others not to meddle in that 
moment of peace.
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JanelaS teCHnal 
soluções Eficientes
Efficient solutions

1 ˙ recuperada pelo arquiteto Ferran lópez roca, a casa 
Mas la riba viu a sua remodelação sair beneficiada com a 
inclusão de janelas technal, que se integram discretamente 
na traça arquitetónica original. graças à inclusão de vidro 
especial refletor e com proteção solar, as janelas colaboram 
ainda para conferir um elevado nível de conforto e de 
eficiência energética à habitação. 
a reabilitação desta casa rústica situada em Vilallonga 
de ter, Espanha, focou-se sobretudo nos interiores, onde 
agora elementos originais contrastam agradavelmente 
com os novos materiais utilizados. 

renovated by architect Ferran lópez roca, the 
refurbishment of the Mas la riba house has benefited 
from the inclusion of technal windows that have been 
integrated discreetly into the original architectural design. 
thanks to the use of special reflective glass with solar 
protection, the windows also help to confer a high level of 
comfort and energy efficiency to the property.
the renovation of this country house located in Vilallonga 
de ter, spain, has focused mainly on the interiors, where 
original elements now contrast pleasantly with the new 
materials used.

Stripped 
Alterações Mínimas
Minimal Changes

2 ˙ um único ramo de árvore é o necessário para a criação 
do candeeiro Stripped. tentando manter, tanto quanto 
possível, a forma natural do ramo, o studio Floris Wubben 
aplica-lhe um limitado número de modificações no sentido 
de atribuir a cada parte uma nova função.
o ramo é aberto em três para criar o apoio e a camada 
superficial é puxada quase totalmente para, depois de 
enrolada, formar o abat-jour. uma vez que o formato final 
de cada candeeiro é determinado pelas linhas originais  
do ramo de que é feito, cada unidade é uma peça única  
de design. 

a single tree branch is required to create the Stripped lamp. 
in an attempt to stick as much as possible to the natural 
shape of the branch, studio Floris Wubben makes a limited 
number of modifications to it in order to give each piece a 
new function.
the branch is split into three at its base to create the 
support and the bark is pulled almost completely off before 
being coiled to form the lampshade. Each lamp becomes a 
unique piece of design as the final shape of each lamp is 
determined by the original lines of the branch from which it 
is made.
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3 ˙ inspirando-se nos artesãos de países em 
desenvolvimento e nos assentos improvisados 
que aí se utilizam, stephen Burks criou para a 
Dedon a coleção Dala, que se distingue por utilizar 
uma revolucionária fibra ecológica, resultante 
de uma combinação de embalagens alimentares 
recicladas e polietileno reciclável.
Composta por uma poltrona, um otomano, uma 
mesa e um pequeno banco que também funciona 
como mesa de apoio, esta coleção reflete a sua 
inspiração artesanal nos padrões entrançados, 
que estão disponíveis nas opções cromáticas sea, 
fire e grass. 

inspired by craftsmen in developing countries 
and by the makeshift seats used there, 
stephen Burks has created the Dala collection 
for Dedon, which stands out for its use of a 
revolutionary ecological fibre, resulting from 
a combination of recycled food packaging and 
recyclable polythene.
Comprising a lounge chair, an ottoman, a table 
and a small bench that doubles as a coffee table, 
this collection reflects its handcraft inspiration 
in meshwork patterns, which are available in the 
following colour combinations: sea, fire and grass.

dedon dala 
celebrar o Artesanato
Celebrating Handcraft

4 ˙ Criada pelo sul-coreano seung-Yong son, a 
coleção Dami foi assim nomeada a partir do verbo 
coreano, que significa «colocar». E, de facto, cada 
uma das peças pode ser colocada e utilizada de 
formas distintas, fazendo uso das variações de 
tamanho e formato.
Composta por diversas peças de decoração que 
lembram cestos tradicionais, a coleção Dami 
é feita a partir da combinação entre a técnica 
de processamento CNC e o material ecológico 
Valchromat, um painel de fibras de madeira 
composto por resíduos provenientes de várias 
fontes e colorido com corantes orgânicos.

Created by south Korean seung-Yong son, the 
Dami collection was thus named after the Korean 
verb meaning «to place». and, indeed, each piece 
can be placed and used in different ways, making 
use of variations in size and format.
Consisting of various decorative pieces that bring 
to mind traditional baskets, the Dami collection 
is made from the combination of CNC processing 
technique and the ecological material Valchromat, 
wooden fibre panelling composed of waste from 
various sources and coloured with organic dyes.

daMi
tradição e inovação
tradition and innovation
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