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Evolução | s.f.: crescimento; desenvolvimento; 
aperfeiçoamento 
Para crescer é necessário evoluir, aperfeiçoar, 
melhorar. É preciso resgatar os trunfos e 
conhecimentos do passado para traçar o caminho 
rumo a um futuro promissor. 
Nesta edição, além de novidades arrojadas e 
designs inovadores, a House Trends traz-lhe 
histórias de transição e evolução. Fala-lhe, por 
exemplo, de Fernando Guerra, que à formação em 
arquitetura somou a paixão pela fotografia, para 
se tornar num dos mais bem sucedidos fotógrafos 
de arquitetura da atualidade. Ou do percurso da 
Topázio, cujo savoir-faire na arte de trabalhar 
a prata conduziu a marca portuguesa ao longo 
dos últimos 140 anos, numa suave transição do 
século XIX até aos dias de hoje. Ou mesmo das 
sugestões de moda, design e arquitetura, que 
enchem as páginas desta edição e lançam ideias 
para começar 2015 com um novo fôlego. 
É com esta mesma convicção, de que a vida é 
feita de mudanças, de ciclos e de evoluções, que 
lhe prometemos um ano repleto de novidades. 
Esteja atento e prepare-se para ser surpreendido! 
A change is coming – a mudança vem a caminho.

Evolution | noun: growth; development; 
improvement
To grow you need to evolve, improve, progress. 
You need to harness the assets and knowhow of 
the past to set out the path towards a promising 
new future.
In this issue, in addition to daring news and 
innovative designs, House Trends brings you 
stories of transition and evolution. It tells the 
tale, for example, of Fernando Guerra, who 
added his passion for photography to his training 
in architecture, to become one of the most 
successful architecture photographers of the 
day. Or, it relates the story of Topázio, whose 
savoir-faire in the art of silverware carried this 
Portuguese brand throughout the last 140 years, 
in a smooth transition from the 19th century to 
the present day. Or, it highlights fashion, design 
and architecture ideas, which pack the pages of 
this issue and throw out suggestions for starting 
2015 on the right foot.
It is with this same conviction, that life is made 
of changes, of cycles and of evolutions, that 
we promise you a year full of innovations. Keep 
your eyes open and get ready to be surprised! A 
change is coming…

˙Estela Ataíde Editora Editor
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PORTUGUESE SOUL
Calçado Português em Livro
Portuguese Footwear Book

PRÉMIO NOVOS ARTISTAS FUNDAÇÃO EDP 2015
Candidaturas até 23 de Fevereiro
Applications Open Until February 23

Procurando reforçar a consolidação da imagem do calçado 
nacional, a APICCAPS (Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e 
Seus Sucedâneos) lançou o livro «Portuguese Soul», uma 
mostra do que melhor se cria em Portugal.
Numa altura em que a indústria nacional de calçado 
exporta 95% da sua produção para 150 países, a 
APICCAPS pretende que o livro contribua para a 
divulgação mundial desta indústria e que reforce 
a sua posição como referência de design. 

Striving to strengthen the image of Portuguese footwear, 
the APICCAPS (Portuguese Industry Association 
of Footwear, Components, Leather Items and Their 
Substitutes) has launched the book «Portuguese Soul», 
revealing the best that can be made in Portugal.
At a time in which the national footwear industry exports 
95% of what it produces to 150 countries, the APICCAPS 
intends for the book to contribute to promoting this 
industry around the world and strengthen its position 
as a design icon.
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Artistas portugueses, residentes ou não em 
território nacional, e artistas estrangeiros que 
residam em Portugal podem candidatar-se até 
23 de fevereiro ao Prémio Novos Artistas 
Fundação EDP 2015.
Criado há 15 anos para apoiar os novos valores 
da arte contemporânea, o prémio é uma iniciativa 
bienal da Fundação EDP e distingue novos 
criativos das artes plásticas e visuais.

Portuguese artists, resident or not in Portugal, 
and foreign artists residing in Portugal have until 
February 23 to enter the EDP Foundation New 
Artists Award 2015.
Created 15 years ago to support new values 
of contemporary art, the award is a two-yearly 
initiative by the EDP Foundation highlighting new 
talent in the visual and plastic arts.
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WOMEN FASHION POWER 
O Impacto da Moda no Feminino
The Impact of Fashion in the Feminine

Até 26 de abril, o Design Museum, em Londres, 
tem patente a exposição Women Fashion Power, 
um olhar sobre a forma como mulheres influentes 
utilizaram a moda para definir e realçar a sua 
posição no mundo. 
Além de analisar os últimos 150 anos da moda 
feminina, a exposição reúne peças de vestuário, 
fotografias, entrevistas e filmes que celebram a 
vida de mulheres excecionais de diversas esferas, 
da política à cultura, aos negócios e à moda. Entre 
as 26 mulheres que cederam uma peça sua para 
exibição está a designer Vivienne Westwood, a 
arquiteta Zaha Hadid, a cantora Skin e a princesa 
Charlene do Mónaco.

Until April 26, the Design Museum, in London, is 
holding the Women Fashion Power exhibition, a 
look at the way in which influential women have 
used fashion to define and highlight their position 
in the world.
In addition to analysing the last 150 years of 
women’s fashion, the exhibition brings together 
items of clothing, photographs, interviews and 
films that celebrate the lives of exceptional women 
from all walks of live, from politics to culture, or 
from business to fashion. The 26 women who 
provided a piece for the exhibition include designer 
Vivienne Westwood, architect Zaha Hadid, singer 
Skin and Princess Charlene of Monaco.

Patente no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 
(MoMA) até 10 de maio, a exposição Uneven Growth: 
Tactical Urbanisms for Expanding Megacities propõe 
novas abordagens às desigualdades do desenvolvimento 
urbano em seis metrópoles. 
Com curadoria do português Pedro Gadanho, curador 
de Arquitetura Contemporânea do MoMA, a exposição 
é o culminar de um projeto internacional de 14 meses, 
durante os quais Hong Kong, Istambul, Lagos, Mumbai, 
Nova Iorque e Rio de Janeiro serviram como case studies 
para seis equipas interdisciplinares, que propuseram 
novas soluções para responder a este crescimento 
desigual. O resultado desta iniciativa pode ser visto 
na exposição Uneven Growth: Tactical Urbanisms for 
Expanding Megacities.

UNEVEN GROWTH: TACTICAL URBANISMS 
FOR EXPANDING MEGACITIES 
Pensar o Crescimento Urbano
Thinking About Urban Growth

On show at the Museum of Modern Art in New York 
(MoMA) until May 10, the exhibition Uneven Growth: 
Tactical Urbanisms for Expanding Megacities offers new 
approaches to uneven urban development in six cities.
With curation by Portuguese Pedro Gadanho, MoMA’s 
Contemporary Architecture curator, the exhibition is the 
culmination of an international project lasting 14 months, 
during which Hong Kong, Istanbul, Lagos, Mumbai, New 
York and Rio do Janeiro served as case studies for six 
interdisciplinary teams, who proposed new solutions to 
respond to this uneven growth. The result of this initiative 
can be viewed at the Uneven Growth: Tactical Urbanisms 
for Expanding Megacities exhibition.

© MIRREN ROSIE

 © 2014 THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK. PHOTOGRAPH: THOMAS GRIESEL

 © COURTESY NLÉ AND ZOOHAUS/INTELIGENCIAS COLECTIVAS
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A Comissão Europeia e a Fundação Mies van der 
Rohe selecionaram 420 trabalhos arquitetónicos 
para competir pelo prémio de 60 mil euros do Mies 
van der Rohe Award 2015. 
Criado em 1987, o prémio europeu de arquitetura 
pretende reconhecer a excelência no campo 
da arquitetura e sublinhar a importância da 
mesma na sociedade. Este ano, estão nomeados 
quase duas dezenas de projetos em território 
português, entre os quais a Casa E/C, da Sami-
-Arquitectos, o Pavilhão Multiusos de Viana do 
Castelo, de Eduardo Souto Moura e os Edifícios 
Centrais do Parque Tecnológico de Óbidos, de 
Jorge Mealha.

The European Commission and the Mies van der 
Rohe Foundation have selected 420 architectural 
works to compete for the Mies van der Rohe 
Award 2015, worth 60,000 Euros.
Created in 1987, the aim of the European 
architecture award is to recognise excellence 
within the field of architecture and to stress 
the importance of it in society. This year almost 
twenty projects within Portugal have been 
nominated, including the Casa E/C, by Sami-
Arquitectos, the Pavilhão Multiusos de Viana 
do Castelo, by Eduardo Souto Moura and the 
Edifícios Centrais do Parque Tecnológico de 
Óbidos, by Jorge Mealha.

MIES VAN DER ROHE AWARD 2015
Premiar a Arquitetura Contemporânea
Rewarding Contemporary Architecture

 CASA E/C ˙E/C HOUSE  © SAMI-ARQUITECTOS / © PAULO CATRICA

DESIGN PORTUGUÊS
Mapear a Criatividade 
Charting Creativity

COMO SE PRONUNCIA DESIGN EM PORTUGUÊS?
História do Design Nacional 
History of National Design

Desenvolvido no contexto do Ano do Design Português, 
o site Design Português pretende ser uma plataforma de 
mapeamento e promoção do design português, dentro e 
fora do território nacional. 
Projetado e desenvolvido pela ESAD – Escola Superior de 
Artes e Design de Matosinhos com base na imagem criada 
pelo designer gráfico Pedro Falcão para o Ano do Design 
Português, o site procura criar um diretório de designers, 
empresas e demais protagonistas do campo do design 
pensado e/ou produzido em português. 

Developed within the context of the Year of Portuguese 
Design, the Design Português website intends to be a 
platform for charting and promoting Portuguese design, 
inside and out of Portugal.
Designed and developed by ESAD – the School of Art and 
Design of Matosinhos, and based on the image created by 
graphic designer Pedro Falcão for the Year of Portuguese 
Design, the site strives to create a directory of designers, 
companies and other names in the field of design 
conceived and/or produced in Portuguese.

Como se pronuncia design em português? – é a esta 
questão que a exposição  homónima pretende responder, 
até 17 de maio na Aldeia Agrícola, em Paredes, e até 31 de 
maio no MUDE – Museu do Design e da Moda, em Lisboa.  
Realizada no âmbito do Projeto Art on Chairs 2014, e 
em resultado da parceria entre as câmaras municipais 
de Lisboa e Paredes, a exposição olha para o design 
de equipamento desenhado e produzido por autores 
nacionais ao longo das últimas seis décadas, com 
destaque para o período entre 1980 e 2014. 

How do you pronounce design in Portuguese? – this is the 
question that the exhibition Como Se Pronuncia Design 
em Português? aims to answer, until May 17, at the Aldeia 
Agrícola, in Paredes, and until May 31, at MUDE – Lisbon’s 
Museum of Design and Fashion.
Held as part of the Art on Chairs Project 2014, and as a 
result of the partnership between the municipal councils 
of Lisbon and Paredes, the exhibition looks at the design 
of equipment created and produced by Portuguese 
designers over the last six decades, with emphasis on 
the period between 1980 and 2014.

 © MARGARIDA GRÁCIO NUNES - WATERPROOF.@CORTESIA GALERIA REVERSO COPY
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Aninhada entre montanhas vulcânicas e o oceano, 
a Kona Residence integra de forma ímpar esta 
dicotomia natural, desenvolvendo-se segundo 
um padrão geométrico alinhado com a paisagem 
que a envolve. Os rios de lava solidificada e a 
vegetação rasteira que circundam esta espantosa 
casa situada em Kona, no Havai, enquadram-
-na num contexto um tanto ou quanto inóspito. 
Mas o gabinete Belzberg Architects soube tirar 
disso partido com mestria, organizando a Kona 
Residence numa série de nichos, explorando a 
individualidade e a vista de cada um deles. Se o 
conceito puder carecer de alguma unidade, na 
prática a residência une-se através de um eixo 
central: um corredor exterior que agrega as duas 
alas da casa.

Nestled between the volcanic mountains and 
the ocean, the Kona Residence uniquely inhabits 
this natural dichotomy, developing to a geometric 
pattern in line with the landscape that surrounds 
it. The solidified lava flows and the undergrowth 
that surround this stunning house located in Kona, 
in Hawaii, place it in a somewhat inhospitable 
context. But the Belzberg Architects practice was 
skilful in being able to take advantage of this, 
organising the Kona Residence into a series of 
niches, exploring the individuality and the view 
of each of them. If the concept might lack a little 
unity, in practice the residence is connected via 
a central axis: an outdoor corridor that brings the 
two wings of the house together.

KONA RESIDENCE
Dicotomia Natural ˙ Natural Dichotomy
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Benny Chan Fotografia Photography
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A residência Grands Jardins quase se funde na alvura da neve 
que veste as montanhas em que se encontra a estação de 
ski Massif de Charlevoix, no Quebec, Canadá. Empoleira-se 
sobre uma paisagem de tirar o fôlego, rochosa e arborizada, 
posicionando-se de forma exímia em função da sua 
localização, otimizando o seu diálogo com a moldura natural 
que a cerca, resguardando simultaneamente a sua privacidade.
Inspirado nas villas escandinavas contemporâneas, o projeto, 
assinado pelo gabinete Bourgeois / Lechasseur Architectes, 
destaca-se pela sua silhueta ousada e vertiginosa. No 
interior, divido em três pisos, a sensação é a de estarmos 
na proa de um navio, dada a profunda inclinação do terreno, 
potenciada pelos jogos angulares e pelos amplos painéis de 
vidro que caracterizam a construção.

The Grands Jardins residence almost melts into the white 
of the snow covering the mountains in which the Massif 
de Charlevoix ski resort, in Quebec, Canada, can be found. It 
perches above breathtaking rocky and tree-filled scenery, in 
an exceptional position, in light of its location, optimising its 
dialogue with the natural surroundings, while at the same 
time ensuring its privacy.
Inspired by contemporary Scandinavian villas, the project, 
from Bourgeois / Lechasseur Architectes, stands out for its 
daring and dizzying silhouette. Inside, split over three floors, 
the sensation is one of being at the bow of a ship, given the 
steepness of the land, enhanced by the angular designs and 
by the large glass panels characterising the construction. 

Uma estrutura arqueada singular, inspirada na cestaria típica 
havaiana, dá-nos a boas vindas assim que entramos na Kona 
Residence. No seu interior – que, como toda a construção, 
espelha diversas preocupações sustentáveis – descobrem-se 
sete quartos (uma suíte master, três quartos para crianças e 
três quartos de hóspedes), sala de estar e de jantar, cozinha, 
dois escritórios, sala de media, piscina, duche e banheira 
exteriores, ginásio, garagem... entre diversos outros espaços 
em que elementos tradicionais surgem na forma de 
arranjos contemporâneos.

A unique arched structure, inspired by typical Hawaiian 
basketry, welcomes you when you enter the Kona 
Residence. In its interior – which, like the whole construction, 
reflects a raft of concerns about sustainability – you find 
seven bedrooms (a master suite, three children’s bedrooms 
and three guest bedrooms), the living and dining room, the 
kitchen, two home offices, a media room, a swimming pool, 
outdoor shower and bathtub, a gym, a garage… among 
various other spaces in which traditional elements appear 
in the form of contemporary detailing.

GRANDS JARDINS 
Silhueta Vertiginosa ˙ Dizzying Silhouette
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Alexandre Guilbeault Fotografia Photography

01. Quarto das crianças ˙ Kids room
02. Espaço infantil ˙ Kid´s common
03. Estacionamento ˙ Motor court
04. Quarto de hóspedes ˙ Guest room
05. Garagem ˙ Garage
06. Pavilhão de entrada ˙ Entry pavalion
07. Galeria exterior ˙ Outdoor gallery
08. Sala de media ˙ Theater
09. Cozinha ˙ Kitchen
10. Sala grande ˙ Great room
11. Sala de jantar ˙ Dining room

12. Escritório ˙ Office
13. Escritório ˙ Office
14. Ginásio ˙ Gym
15. Quarto principal ˙ Master bedroom
16. Jacuzzi ˙ Hot tub
17. Piscina ˙ Pool
18. Espelho d’água ˙ Reflecting pool
19. Casa de banho principal ˙ Master bathroom
20. Duche exterior ˙ Outdoor shower
21. Banheira exterior ˙ Outdoor tub
22. Lugar de conversa ˙ Conversation pit
23. Pomar ˙ Fruit grover
24. Canteiro de ananás ˙ Pineapple path



20  ˙  H A B I TA R ˙  h o u s eT REND S h o u s eT REND S  ˙  H A B I TA R ˙  21  

BRICK HOUSE  
Leve e Orgânica ˙ Light and Organic
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙http://bmdpix.com/ & http://anclicks.com/ Fotografia Photography

Há projetos sui generis e este é um deles. Intitulado Brick 
House (Casa de Tijolo), encontrámo-lo numa zona rural 
em Wada, perto de Mumbai, na Índia. Quem o assina é o 
iSTUDIO Architecture, que bebeu inspiração no trabalho do 
arquiteto Laurie Baker e optou por distanciar a esvoaçante 
construção das linhas retilíneas que reinam na maioria das 
casas contemporâneas.
Embora acabe por se diluir em termos cromáticos no meio 
em que se insere – maioritariamente de colinas e outras 
quintas –, a estrutura da Brick House capta a atenção 
dos mais distraídos pela originalidade dos seus contornos 
orgânicos. Do exterior, vislumbram-se algumas partes 

There are stand-out projects and this is one of them. 
Entitled Brick House, it is stood in a rural area in Wada, 
close to Mumbai, in India. It has been designed by iSTUDIO 
Architecture, which drew its inspiration from the work of 
architect Laurie Baker and chose to distance the billowing 
construction from the straight lines that predominate in the 
majority of contemporary houses.
Although it ends up being diluted chromatically in 
the setting in which it stands – for the most part hills 
and other farms –, the structure of the Brick House 
grabs the attention of the most disinterested with the 
originality of its organic contours. From the outside, you 

cobertas, acentuadas por composições de luz e sombra, 
tentando quem está de fora a espreitar para perceber 
como se comporta o espaço interior, dominado por dois 
grandes arcos de tijolo e pedra. A atmosfera subjuga-se à 
frieza dos materiais enquanto as posições e os tamanhos 
das aberturas são ditadas pela climatologia, garantindo 
luz natural, ventilação cruzada e refrigeração passiva. Já o 
mobiliário, embutido, parece brotar das paredes ou do chão, 
desafiando o olhar para a subtileza da forma.

can catch glimpse of some covered parts, accentuated 
by compositions of light and shade, leaving whoever is 
glimpsing inside trying to understand the behaviour of 
the interior space, dominated by two large arches made of 
brick and stone. The atmosphere submits to the coolness 
of these materials, while the positions and the sizes of the 
openings are dictated by the climate, ensuring natural light, 
cross ventilation and passive cooling. As for the built-in 
furniture, it seems to spring from the walls or the floor, 
challenging the eye through its subtle form.

1. Sala de estar ˙ Living room
2. Cozinha ˙ Kitchen
3. Pátio ˙ Courtyard

1. 

3. 
4. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

METROS ˙ METERS

4. Estúdio/Quarto de hóspedes 
˙ Study/Guest bedroom
5. Casa de banho ˙ Toilet

6. Arrumação ˙ Store
7. Quarto principal  ˙ Master bedroom

5. 
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ALBIZIA HOUSE
Simplicidade e Sofisticação ˙ Simplicity and Sophistication
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Grant Pitcher Fotografia Photography

O gabinete Metropole Architects foi desafiado pelo 
proprietário de um terreno de 4360 m2 situado no Simbithi 
Eco-Estate, África do Sul, a projetar uma residência familiar 
contemporânea que fundisse simplicidade e sofisticação. 
O desafio deu vida à Albizia House, assente numa área de 
construção de 1000 m2, cujo estilo personifica alguns traços 
da arquitetura Googie do arquiteto americano John Lautner.
Debruçada sobre uma densa floresta, a casa é confrontada 
com uma soberba vista panorâmica, pelo que as diferentes 
áreas de estar e os quartos não poderiam deixar de estar 
virados para esse mesmo lado. Assim como a piscina de 
25 metros de comprimento – que invade a sala de cinema 
através de um painel de vidro que transparece o seu fundo 
azul – que, juntamente com um espelho de água que reflete 
o edifício de dia e de noite, atestam o uso generoso da 
água neste projeto.
Sendo o enquadramento verdejante, a Albizia House 
respeita isso mesmo, revestindo-se de uma paleta de 
materiais de cores neutras, como madeira, pedra e cimento. 
Todavia, a casa estende-se numa forma arquitetónica 
agressiva criando um forte impacto visual e espacial, 
valorizando no seu interior o conforto e a intimidade. 

Metropole Architects was challenged by the owner of a plot 
of land measuring 4360 sqm located in the Simbithi Eco-
Estate, in South Africa, to design a contemporary detached 
residence that would blend simplicity with sophistication. 
The challenge led to the creation of the Albizia House, 
stood on a construction area of 1000 sqm, the style 
of which personifies some of the features of Googie 
architecture, by American architect John Lautner.
Set above a dense forest, the house faces a superb 
panoramic view, meaning that the living areas and bedrooms 
would have to face this side. And the same is true of the 
25-metre swimming pool – invading the cinema room 
through a glass panel that reveals its blue waters –, which, 
together with a water feature reflecting the building day and 
night, attests to the generous use of water in this project.
As its setting is verdant, the Albizia House respects this, 
boasting a material palette of neutral colours, such as 
wood, stone and concrete. Nevertheless, the house is 
extended over an aggressive architectural form, creating a 
strong visual and spatial impact, while favouring comfort 
and cosiness in its interior. 
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A região da Cerdanya, pertencente à província da 
Catalunha, situada junto à fronteira que divide Espanha 
e França, encerra vários encantos. Repleta de história, 
a Cerdanya é sobretudo constituída por vilas rurais que 
salpicam uma moldura verdejante, quando a neve não pinta 
de branco os picos das montanhas mais altas.
Esta casa rural – umas das 20 que enchem o coração de 
uma pequena vila da Cerdanya situada na encosta norte 
do vale – foi recuperada pelo gabinete Dom Arquitectura, 
sediado em Barcelona. Constituída por um grupo de 
edifícios que ocupa uma superfície de cerca de 600 m2, 
a propriedade vê-se rodeada de terrenos agrícolas e é 
brindada com uma vista deslumbrante sobre a Serra de 

The region of Cerdanya, part of the province of Catalonia, 
located next to the border dividing Spain and France, 
is home to many wonders. Rich in history, Cerdanya is 
primarily made up of rural towns, dotting the verdant 
landscape, while the highest mountain peaks are not 
painted white with snow.
This rural house – one of 20 that pack the heart of a 
small town of Cerdanya located on the northern slope of 
the valley – has been renovated by the Dom Arquitectura 
practice, based in Barcelona. Made up of a group of 
buildings occupying a total surface area of 600 sqm, the 
property is surrounded by agricultural land and treated to 
a stunning view over the Serra del Cadí. Making the most 

REABILITAÇÃO 
NA CERDANYA
Paraíso Rural ˙ Rural Idyll 
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Jordi Anguera Fotografia Photography
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Cadí. Tirando partido do encanto deste pedaço de paraíso 
rural, a ambição do proprietário passou precisamente 
por voltar a projetar e a recuperar este espaço para que 
se tornasse a sua própria casa, incluindo também várias 
áreas destinadas a hóspedes. O tamanho dos edifícios 
existentes foi, deste modo, respeitado, apesar das 
fachadas, dos telhados e das dimensões interiores terem 
sido redesenhados e adaptados em função do seu novo 
desígnio. Os quartos e as áreas comuns mantiveram as 
paredes de pedra enquanto o piso, os azulejos e o trabalho 
em madeira e em ferro se combinaram para conferir ao 
espaço uma desafogada sensação de amplitude. Nos 
interiores reinam o branco e as tonalidades claras, quebradas 
pelos tons de diferentes tipos de madeira, da pedra, e pelo 
negro de algumas estruturas e peças de mobiliário que 
tornam esta residência diferente de qualquer outra.

of the wonder of this rural piece of paradise, the owner’s 
ambition involved redesigning and renovating this space to 
make it his own house, while also including various areas 
for guests. The size of the existing buildings was thus 
respected, even though the façades, the roofs and the 
interior dimensions were redesigned and adapted in light 
of their new purpose. The bedrooms and the communal 
spaces retained their stone walls, while the floor, the tiling 
and the woodwork and ironwork were combined to give 
the space an uncluttered sensation of size. In the interiors 
white and light colours predominate, broken by the shades 
of different kinds of wood, stone and by the black of 
certain structures and pieces of furniture, which make 
this residence different from any other.       
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GROTTO SAUNA
Antíteses Complementares  
Complementary Antitheses 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Jonathan Friedman, Courtesy of Partisans Fotografia Photography

As águas azul profundo do Lago Huron, que banham a 
Bernyk Island, a norte de Toronto, unem-se à vegetação 
majestosa para formar o local ideal para um retiro. 
Contactados pelo cliente para desenhar uma sauna neste 
local paradisíaco, os arquitetos da Partisans tiveram como 
maior desafio desenvolver uma estrutura que não só 
respeitasse, mas também se fundisse no contexto em 
que estaria inserida. 
O novo edifício seria construído sobre uma formação 
rochosa pré-histórica, situada na Baía Georgian, 
oferecendo vistas panorâmicas para um dos locais 
classificados pela National Geographic como tendo um 
dos mais bonitos pores-do-sol do mundo. 
Sugestionada por esta localização tão especial, a equipa 
da Partisans inspirou-se no formato das grutas (grottos), 
cavernas naturais ou artificiais, para desenhar a Grotto 
Sauna. Das diversas ideias apresentadas pelo gabinete de 
arquitetura ao cliente, este selecionou uma cuja presença 
sólida e simples no exterior contrastava com 
as curvaturas dinâmicas do interior. 

The deep blue waters of Lake Huron, which bathe Bernyk 
Island, north of Toronto, join forces with the majestic 
vegetation to produce the perfect spot for a retreat.
Contacted by the client to design a sauna in this idyllic 
setting, the greatest challenge for architects at Partisans 
was to develop a structure that not only respects, but also 
blends into the context into which it would be placed.
The new building would be built on a prehistoric outcrop 
of rock, located in Georgian Bay, offering panoramic views 
over one of the sites classified by National Geographic as 
boasting one of the world’s best sunsets. 
Prompted by this so special location, the Partisans team 
drew their inspiration from the shapes of grottos, natural 
or artificial caves, to design the Grotto Sauna. Of the many 
ideas presented by the architecture practice to the client, 
the one chosen was of a solid and simple appearance on 
the outside, contrasting with the dynamic curvature 
forms of the interior.
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Trabalhando diretamente com uma marcenaria e fabricante 
de aço, a equipa recorreu a tecnologia 3D para projetar o 
audacioso interior, onde o cedro foi a madeira de eleição, 
não só por ser um produto local, com elevada resistência  à 
degradação, mas pela cor, aroma e qualidade. O resultado 
final deste trabalho de intensa pesquisa é um espaço de 
linhas sensuais, que adiciona à paisagem um 
toque contemporâneo.

Working directly with a millwork and steel fabrication 
partner, the team used 3D technology to design the 
daring interior, in which cedar was the timber chosen, not 
only because it is a local product, and resistant to rot, but 
also for its colour, aroma and quality. The final result of 
this work of intense research is a space of sensual lines, 
which add a dash of contemporary to the landscape.

Fruto de uma iniciativa lançada há quase dez anos por 
Morten Hansen, presidente da associação SkateCity, o 
StreetDome é o novo polo cultural e de lazer em Haderslev, 
na Dinamarca. 
Construído junto do porto da cidade, o StreetDome é um 
centro de lazer urbano, com instalações abertas e fechadas, 
que inclui parque de skate com 4500 m2 e espaços para 
basquetebol e parkour, entre outras atividades.
O trabalho conjunto dos gabinetes de arquitetura e design 
CEBRA e Glifberg + Lykke permitiu transformar a visão de 
Hansen numa realidade e criar um centro que reúne num 
só espaço desportos normalmente desorganizados no 
contexto urbano e funciona como ponto de encontro para 
desportistas de diferentes idades, habilidades e culturas. 

Resulting from an initiative launched almost ten years ago 
by Morten Hansen, president of the SkateCity association, 
the StreetDome is the new cultural and leisure centre in 
Haderslev, in Denmark.
Built next to the city port, the StreetDome is an urban 
leisure centre, with open and closed facilities, which include 
a 4500 sqm skate park and spaces for basketball, parkour, 
and other activities.
The joint work from architecture and design practices 
CEBRA and Glifberg + Lykke have enabled the 
transformation of Hansen’s vision into a reality and the 
creation of a centre that brings together in one space 
sports that are normally disorganised in the urban context 
and functions as a meeting point for sportspeople of 
varying ages, skills and cultures.

STREETDOME 
Polo Recreativo ˙ Recreational Centre
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Mikkel Frost/CEBRA Fotografia Photography
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FONDATION JÉRÔME 
SEYDOUX-PATHÉ 
Em Honra da Sétima Arte   
In Honour of the Seventh Art
˙Estela Ataíde Texto Text ˙1,2,5,6,7 ©Michel Denancé; 3,4 ©RPBW Fotografia Photography

As novas instalações da Fondation Jérôme Seydoux-
-Pathé, inauguradas em setembro de 2014, trazem 
consigo séculos de herança cultural. Construído em 
1869 pelo arquiteto Alphonse Cusin para receber 
o Théâtre des Gobelins, o edifício tinha na fachada, 
da autoria de Auguste Rodin, o seu elemento mais 
marcante. Centro cultural do 13ème arrondissement 
de Paris, o espaço continua a ser um polo de saber, 
acolhendo agora os apaixonados pela história do cinema. 
Fundada pelos irmãos Charles e Emile Pathé em 1896, 
a empresa Pathé Frères viria a tornar-se numa das 
empresas de referência na indústria cinematográfica, 
tendo produzido, distribuído e exibido filmes ao 
longo de 120 anos. Desde 2006, a Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé dedica-se a preservar e a promover a 
herança cinematográfica da Pathé Frères.  

The new premises of the Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé, opened in September 2014, bring centuries of 
cultural heritage with them. Built in 1869 by architect 
Alphonse Cusin to house the Théâtre des Gobelins, 
the building’s façade, created by Auguste Rodin, was 
its most striking feature. Cultural centre of Paris’ 
13th arrondissement, the space is still a centre of 
knowledge, now welcoming those passionate about 
the history of film.
Founded by brothers Charles and Emile Pathé in 1896, 
the company Pathé Frères would become one of the 
leading companies within the film industry, and has 
produced, distributed and screened films for 120 years. 
Since 2006 the Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 
has been dedicated to preserving and promoting the 
cinematographic legacy of Pathé Frères.
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Redesenhado por Renzo Piano, o novo edifício 
preservou a magnífica fachada de Auguste Rodin, 
classificada como monumento histórico, por detrás 
da qual o arquiteto erigiu uma moderna estrutura 
em forma de concha, com cinco pisos. Situado no 
meio de um jardim, este edifício contemporâneo 
de 2200 m2 resulta de uma interessante utilização 
de materiais. Além do extenso trabalho em vidro 
nos dois andares superiores, o interior oferece uma 
subtil combinação de aço e madeira.
Desenhadas para funcionarem como espaço 
multidisciplinar dedicado ao cinema e à herança 
da Pathé Frères, as novas instalações da fundação 
incluem uma sala própria para exibir filmes mudos, 
áreas de exposição, centro de pesquisa 
e documentação e espaços para workshops.

Redesigned by Renzo Piano, the new building has 
preserved the magnificent façade by Auguste Rodin, 
classified as a historic monument, behind which the 
architect has raised a modern shell shaped structure, 
built over five storeys. Stood in the middle of a 
garden, this contemporary building, covering an 
area of 2200 sqm, results from an interesting use 
of materials. In addition to the extensive glass work 
on the two top floors, the interior offers a subtle 
combination of steel and wood.
Designed to function as a multidiscipline space 
dedicated to film and to the legacy of Pathé Frères, 
the new premises of the foundation includes 
a theatre especially for screening silent films, 
exhibition areas, a research and documentation 
centre and spaces for workshops.
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SHONAN CHRIST CHURCH
Seis – O Número da Criação 
Six – The Number of Creation 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc. Fotografia Photography

Seis dias de criação, seis arcos invertidos. Inspirando-se na 
referência religiosa aos seis dias que Deus terá dedicado 
à criação do universo, o arquiteto Takeshi Hosaka dotou a 
Shonan Christ Church de um marcante telhado curvado, 
que se subdivide em seis secções distintas. 
Localizada a uma pequena distância da praia de Shonan, 
em Kanagawa, Japão, a capela de cerca de 175 m2 tem 
no telhado em cimento ondulado o seu aspeto mais 
marcante. Esta característica inesperada não só confere 
personalidade arquitetónica ao edifício, como benefícios 
estruturais, acústicos e de iluminação. As aberturas, em 
ambos os lados do telhado, iluminam a Shonan Christ 
Church, permitindo que haja luz natural suficiente, sem 
incomodar os fiéis durante a oração. Graças às curvaturas 
do edifício, encontra-se ainda um equilíbrio sonoro entre o 
sermão e os cânticos.

Six days of creation, six inverted arches. Drawing inspiration 
from the religious reference to the six days God dedicated 
to the creation of the universe, architect Takeshi Hosaka 
has endowed the Shonan Christ Church with a striking 
curved roof, which is divided into six different sections.
Located a short distance from Shonan beach, in Kanagawa, 
Japan, the most striking feature of the chapel of around 
175 sqm is its undulating concrete roof. This unexpected 
characteristic not only adds architectural personality to the 
building, but also structural, acoustic and lighting benefits. 
The openings, on both sides of the roof, bring light into 
the Shonan Christ Church, ensuring the supply of enough 
natural light without disturbing the faithful as they pray. 
Thanks to the curved nature of the building the perfect 
balance is achieved for hearing preaching and bible readings 
or for the sound of hymns being sung.
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Foi pelas mãos de Frank Ghery, famoso pela sua arquitetura 
poética e inovadora, que as instalações da Fondation Louis 
Vuitton se tornaram, em outubro de 2014, uma realidade. 
Criada em 2006 pelo grupo LVMH, a fundação visa 
promover e apoiar a criação artística contemporânea, pelo 
que o arrojado edifício que a acolhe é ele próprio um reflexo 
deste inovador projeto.
Brindando Paris com um espaço totalmente dedicado à 
arte, as instalações desta iniciativa cultural privada foram 

From the mind of Frank Ghery, famous for his poetic and 
innovative architecture, the premises of the Fondation 
Louis Vuitton became a reality in October 2014. Created in 
2006 by the LVMH group, the aim of the foundation is to 
promote and support contemporary artistic creation, with 
the daring building housing it itself a reflection of this 
innovative project.
Treating Paris to a venue entirely dedicated to art, the 
facilities of this private cultural initiative were designed 

FONDATION 
LOUIS VUITTON 
Audácia Visionária ˙ Visionary Daring
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Iwan Baan for Fondation Louis Vuitton, 2014 Fotografia Photography

desenhadas por Frank Ghery para refletirem um mundo 
em constante mutação. Assim surgiu este edifício tão 
emblemático, que evolui de acordo com a hora e a luz e 
confere à fundação uma áurea efémera. 
Embora respeitando uma história enraizada na cultura 
francesa do século XIX, o arquiteto atreveu-se a usar os 
avanços tecnológicos do século XXI   – à leveza transparente 
do vidro e ao gosto por paredes pontuadas de surpresas, 
que importou do século XIX, Ghery somou uma audácia 
visionária, concretizada pela tecnologia moderna. Fugindo 
das características da arquitetura tradicional, o arquiteto 
apresenta uma estrutura única, cujas etapas, do vidro 
curvado ao milímetro aos painéis de cimento reforçado 
em fibra, se unem para formar um espaço excecional na 
capital francesa.  

by Frank Ghery to reflect the constantly changing world. 
Thus appears this iconic building, which evolves according 
to the time of day and the light, and which gives the 
foundation an ephemeral aura.
Although it respects a history entrenched in French culture 
from the 19th century, the architect has dared to use the 
technological advances of the 21st century – Ghery has 
added a visionary daringness, brought about through 
modern technology, to the transparent lightness of the 
glass and to his taste for walls punctuated with surprises. 
Avoiding traditional architectural features, the architect 
presents a single structure, the stages of which, from 
the glass curved to the millimetre to the fibre reinforced 
concrete panels, combine to form an exceptional space in 
the French capital.    
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Arquiteto 
Architect 

A famosa frase do Warhol «no futuro todos terão os seus 15 
minutos de fama» aplica-se cada vez mais a todos os campos 
profissionais e torna-se cada dia que passa mais verdadeira 
senão mesmo um objetivo.
Na minha área profissional, a Arquitetura, surgem cada vez mais 
publicações com projetos cada vez mais apelativos. Aliás este 
termo é o que melhor se aplica nestas publicações, porque o 
que interessa mesmo são umas boas fotos e um bom efeito de 
paginação, para parecer que estamos diante de uma grande 
obra e de um grande Arquiteto. Não raro é conhecermos a obra 
pessoalmente e percebermos que afinal a realidade não casa 
com esta ficção.
Tal qual estas comunicações de média, outras existem que 
atribuem prémios via internet, onde tudo se resume a comparar 
o feito visual das imagens enviadas a concurso e do seu 
impacto junto às ditas redes sociais que vão decidir a votação. 

Saber usar estes meios é hoje em dia uma arte que junta 
comunicação e marketing e que faz a diferença entre tornar-
-se conhecido e de sucesso e não ser ninguém. Embora toda a 
gente saiba que há muitos «ninguéns» que, por muito bons que 
sejam, se não aparecem, simplesmente não existem. 
«Perceber» e «Compreender» as razões e os conceitos, 
conhecer as condicionantes ou perceber o seu contexto deixou 
de interessar e de contar para a avaliação final de um qualquer 
juízo de valor. O que interessa mesmo é o seu impacto visual, 
tal como o que interessa hoje em dia é tão-somente essa 
«Imagem» que resume a Moda, a Fama, o Estrelato, o Consumo, 
a Marca e finalmente essa durabilidade de 15 minutos.
Não serve este texto para criticar esta situação como errada, 
apenas a constata, porque nos dias de hoje, e pelas formas de 
comunicação vigentes, tudo se torna quase apenas imagético, 
e a realidade como a verdade cada vez mais manipulada.

The famous quote from Warhol «In the future, everyone will be 
famous for 15 minutes» can be applied more and more to every 
professional field and becomes all the more true with every day 
that passes, if not something to aim for.
In my profession, architecture, more and more publications 
appear featuring increasingly alluring projects. Indeed this term 
describes these publications to a nutshell, because what really 
matters are some good photos and a good layout, so as to 
appear as if you are before a great work and a great architect. 
When you see the work firsthand, often you realise that reality 
does not match this fiction after all.
Just like these media communications, there are others that 
award prizes via the Internet, in which everything boils down 
to comparing the visual repercussion of images sent to the 
competition and of their impact on so-called social networks 
that will decide the voting. Knowing how to use these means is 

now an art that combines media and marketing and that makes 
the difference between becoming known and successful and 
not being anyone. Although everyone knows that there are 
many «nobodies» who, however good they may be, if they do 
not appear, simply do not exist.
«Grasping» and «understanding» the reasons and concepts, 
knowing the conditioning factors or grasping their context 
is no longer of interest and no longer counts to the final 
assessment of any judge of value. What really matters is its 
visual impact, just as what matters nowadays is nothing more 
than that «Image» that comes down to fashion, fame, stardom, 
consuming, branding and finally this durability of 15 minutes.
This text isn’t designed to criticise this situation as something 
wrong, it simply verifies it, because nowadays, and through 
current media forms, everything is becoming almost only 
image-related, and reality the increasingly manipulated truth.  

Comunico Logo Existo

OPINIÃO
O P IN I O N

I Communicate Therefore I Am

Alexandre Burmester



SND CONCEPT STORE
Moda Suspensa ˙ Suspended Fashion
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Shen Qiang Fotografia Photography
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É o teto alvo e sinuoso, de aspeto etéreo, que atrai 
imediatamente a atenção dos visitantes do World 
Financial Center de Chongqing, China, para a SND 
Concept Store. Impulsionados pela curiosidade 
despertada pela amostra que a fachada em vidro deixa 
antever, cedem à tentação e atravessam a porta de 
entrada para descobrir este interessante espaço. 
Francesco Gatti, arquiteto do gabinete 3GATTI, teve 
como ponto de partida para este projeto uma ideia 
bastante simples: pendurar a partir do teto os artigos 
à venda na loja, eliminando portanto todo o mobiliário 

The white and winding, ethereal looking ceiling is 
what immediately attracts the attention of visitors 
in the World Financial Center in Chongqing, China, to 
the SND Concept Store. Spurred on by the curiosity 
aroused by the sample preview offered by the glass 
façade, they give into temptation and pass through 
the entrance door to discover this interesting space.
Francesco Gatti, architect from the 3GATTI practice, 
had a very simple idea as the starting point for this 
project: hanging the items for sale in the store from 
the ceiling, thus removing any furniture and allowing 
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e permitindo que os clientes circulassem livremente 
pelo espaço, sem quaisquer obstáculos. Assim nasceu o 
original conceito de um teto elástico, puxado para baixo 
em alguns pontos, quase como se cedendo ao peso dos 
diversos objetos que sustenta. 
Para criar o teto escultural, de aparência efémera, o 
gabinete recorreu a uma estrutura em fibra de vidro, 
material resistente ao fogo e que, pelo modo como 
reflete a luz, cria um interessante efeito visual. 
Indubitavelmente o protagonista do espaço, o teto é 
realçado pelo caráter discreto dos restantes elementos 
da loja, pensados para não lhe retirarem qualquer 
destaque. No chão e paredes, a madeira escura faz 
sobressair a brancura que encima o ambiente e, como 
única mobília, o gabinete 3GATTI desenhou simples 
volumes cúbicos, cobertos de suave feltro cinzento, cuja 
versatilidade permite que sejam utilizados como sofás, 
expositores ou balcão de pagamento. 
Embora o espaço não seja muito amplo – 180m2 –, o 
efeito infinito criado pelo teto ondulante une-se às 
paredes espelhadas para diluir os limites da loja, criando 
a ilusão de esta ser mais espaçosa do que efetivamente 
é e adicionando um toque celestial ao ambiente.  

customers to move freely about the space, confronted 
by no obstacle. The original concept of an elastic 
ceiling was thus brought to life, pulled downwards at 
certain points, almost as if giving in to the weight of 
the various objects it holds.
To create the structural, ephemeral looking ceiling, 
the studio used a structure made of fibreglass, a fire 
resistant material, which, given the way it reflects 
light, creates an interesting visual effect.
Undoubtedly the star turn of the space, the ceiling 
is highlighted by the discreet nature of the other 
elements of the store, designed so as not to take the 
spotlight off it. On the floor and the walls, dark wood 
causes the whiteness of the upper areas of the space 
to stand out even more and, as the only furniture, the 
3GATTI practice has designed simple cubic volumes, 
covered with soft grey felt, the versatility of which 
allows them to be used as sofas, display cabinets or 
payment counter.
Although the space isn’t that big – 180 sqm –, the 
never-ending effect created by the undulating ceiling 
joins up with the mirrored walls to dilute the limits of 
the store, creating the illusion that it is more spacious 
than it effectively is and adding a celestial touch to 
the environment.
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Desde 1944 que se assume como uma nascente de 
energias em constante evolução. O primeiro projeto que 
hospedou foi uma importante fábrica, que tinha na seda a 
sua matéria-prima, uma das cem empresas portuguesas que 
mais exportava, tornando-se uma referência histórica da 
indústria têxtil global. Mas esta era apenas a primeira fase 
do novo projeto que a Lionesa havia começado a fomentar.

De Antiga Fábrica 
a Novo Centro 
From Old Factory to 
New Centre 

Ever since 1944 it has been seen as a source of energy 
in constant evolution. The first project it welcomed was 
an important factory, with silk as its raw material, one 
of Portugal’s top 100 exporting companies, becoming a 
historic name in the global textile industry. But this was 
just the first phase of the new project that the Lionesa 
has started to encourage.
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Na última década, a Lionesa possibilitou a vários setores 
de atividade a convivência no mesmo espaço. Hoje, 
orienta a sua estratégia de negócio para um conceito mais 
abrangente. O seu espaço adquire maior abertura, torna-
-se mais convidativo e vanguardista e dá origem a uma 
arrojada rede de empresas que impactam fortemente o 
conceito de que «a rede é a nova alma do negócio».

In the last decade, the Lionesa has enabled various 
industries to exist in the same space. Today its business 
strategy is more far-reaching. Its space is more open, 
becoming more inviting and progressive, giving rise to 
a daring network of companies that have a strong 
impact on the concept that «the network is the new 
soul of business».

Posicionando-se na região norte do país como um espaço 
inovador, dinâmico, orientado para o futuro, onde a arte, 
o design e a cultura marcam a agenda das mais de 130 
empresas de serviços, comércio e lazer,  os conhecimentos, 
a nova tecnologia e novas interações passaram a definir 
o quotidiano das 4000 pessoas que circulam diariamente 
neste espaço.

Positioning itself in Portugal’s northern region as an 
innovative, dynamic and forward-looking space, in which 
art, design and culture are on the agenda of more than 
130 service, trade and leisure companies, knowhow, new 
technology and new interactions have come to define the 
everyday lives of the 4000 people who move about this 
space each day.



Designed to be seen as a landmark and to satisfy the 
needs of its clients, it stands out for its tailor-made 
capabilities, in its immediate response to offering space 
to fit the client’s requirements and follow-up at every 
stage of the process. 
Belonging to Grupo As Fábricas Portuguesas, which 
includes three business centres and a temporary storage 
centre, among others, the Lionesa works as a effective 
centre for networking, in which projects such as the CIL 
– Casa Internacional Lionesa, the Mural R. da Lionesa, the 
country’s largest street art mural, the Mercado Lionesa 
with its creative minds, are some examples of this 
dynamic environment.
A space to visit in Matosinhos! 

Projetada para se assumir como um marco e satisfazer 
as necessidades dos seus clientes, destaca-se pelas suas 
capacidades tailor–made, na imediata resposta de espaço 
à medida do cliente e um acompanhamento sempre 
presente em todas as fases.
Pertencente ao Grupo As Fábricas Portuguesas, que 
agrega três centros empresariais e um centro de 
armazenagem temporária, entre outros, a Lionesa 
assume-se como embaixada de uma verdadeira rede 
de networking, na qual projetos como a CIL – Casa 
Internacional Lionesa, o Mural R. da Lionesa, maior mural 
de street art do país,  o Mercado Lionesa e os espaços 
de fazedores, são alguns dos exemplos de toda a 
dinâmica existente.
Um espaço, em Matosinhos, a visitar!

WWW.ASFABRICASPORTUGUESAS.COM  |  GERAL@ASFABRICASPORTUGUESAS.COM
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MUDÉJAR 
Herança Mourisca 
Moorish Heritage

Foi a arquitetura mourisca, do sul de Espanha, que 
predominou no período entre os séculos XII e XVII, que 
inspirou a designer Siba Sahabi a desenhar o biombo Mudéjar 
– nome que remete para o chamado «estilo Mudéjar», 
resultante da combinação de formas de construção e 
decoração do Médio Oriente com materiais espanhóis de 
construção, considerados contemporâneos naquela época, 
como tijolo, gesso e ferro. 
Este biombo semitransparente é composto por uma moldura 
em alumínio, preenchida por 172 elementos triangulares, que 
são colocados em diversas direções. Feitas a partir de uma 
mistura de resina e giz, as peças triangulares conferem uma 
aparência semelhante ao cimento. 
Resgatando este património cultural secular, Siba Sahabi 
apresenta uma peça de mobiliário contemporânea, que 
revela claramente as suas influências ancestrais. 

When creating the Mudéjar partition screen, designer Siba 
Sahabi took her inspiration from Southern Spain’s Moorish 
architecture, the predominant style from the 12th to the 17th 
century. The name refers to the so-called «Mudéjar style», 
a combination of Middle Eastern construction shapes and 
decoration with Spanish building materials such as brick, 
plaster and iron, then considered contemporary. This semi-
transparent partition screen is made up of an aluminium 
frame filled with 172 triangular elements arranged in various 
directions. Made from a mixture of resin and chalk, the 
triangular pieces have a concrete-like appearance.
Salvaging this secular cultural heritage, Siba Sahabi presents 
a contemporary piece of furniture, which clearly reveals its 
ancestral influences.
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LORD PAW
Trono Felino
Feline Throne

Os animais de estimação, nomeadamente os 
gatos, têm sempre um local especial na casa dos 
seus donos. No entanto, na maioria dos casos, as 
suas camas, taças de comida e brinquedos não se 
coadunam com a estética da residência.
Com a cama Lord Paw, a intenção dos designers 
colombianos Susana Mejia e Martin Zapata foi criar 
uma coerência entre estética e funcionalidade, que 
se ajuste tanto às necessidades do gato como às 
do seu dono. Sob o mote «Para o Verdadeiro Rei», 
os designers criaram camas contemporâneas, que 
acolhem confortavelmente o animal, que é muitas 
vezes o rei da casa. 

Pets, in particular cats, always have a special place 
in their owners’ home. However, in most cases, 
their beds, food bowls and toys don’t quite match 
the aesthetic style of the house.
In the case of the Lord Paw cat bed, Colombian 
designers Susana Mejia and Martin Zapata 
intended to balance aesthetics and functionality, 
fitting both the cat’s needs and those of its 
owner. To the motto «For the True King», the 
designers have created contemporary beds, which 
comfortably welcome the animal, or, as often is the 
case, the king of the house.

GRAVITTY 
Vidro Moldado 
Moulded Glass

Explorando a ténue fronteira entre design e 
decoração, Vanessa Mitrani dedicou os últimos 15 
anos a conduzir experiências com vidro, que foi 
moldando e transformando em originais copos, 
decanters, vasos, candeeiros, etc. 
A coleção Gravitty é um dos mais recentes exemplos 
deste minucioso trabalho de pesquisa desenvolvido 
pela designer. Nas peças desta nova coleção, como 
o candeeiro Helium (na imagem), a beleza cristalina 
do vidro é realçada por detalhes em materiais como 
couro, madeira, metal, bronze ou mármore. 

Exploring the fine line between design and 
decoration, Vanessa Mitrani has dedicated the last 
15 years to experimenting with glass, which she 
has been moulding and transforming into original 
glasses, decanters, vases, lamps, etc.
The Gravitty collection is one of the latest 
examples of the meticulous investigative work 
carried out by the designer. In the pieces of this 
new collection, such as the Helium lamp (pictured), 
the crystalline beauty of the glass is highlighted 
by details in materials such as leather, wood, metal, 
bronze or marble.
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HANNAH
Estética Dinamarquesa
Danish Looks

Totalmente feito na Dinamarca, do primeiro esboço ao último 
pormenor, o mobiliário +Halle é pensado pela empresa para se 
adaptar a um mundo em constante mutação. Quando imaginam 
uma peça, os criativos da +Halle não procuram apenas desenvolver 
uma peça de design, pelo contrário, a ligação entre funcionalidade 
e estética é uma preocupação sempre presente. 
Desenhada pela dupla Burk+Hertzog, a cadeira Hannah é um claro 
exemplo deste lema. Suportado por uma base giratória, o assento 
de suaves linhas orgânicas acolhe o seu utilizador com delicadeza, 
e a abertura no encosto confere à cadeira Hannah um design 
dinâmico e escultural. 

Made entirely in Denmark, from the first sketch to the final detail, 
+Halle furniture has been designed by the company to adapt to 
an ever changing world. When coming up with a piece of furniture, 
the creative minds at +Halle don’t just strive to develop a piece of 
design; on the contrary, the connection between functionality and 
aesthetics is their ever-present concern.
Designed by duo Burk+Hertzog, the Hannah chair is a clear example 
of this motto. Supported on a rotating base, the seat of soft organic 
lines delicately welcomes its user, while the opening in the back adds 
a dynamic and sculptural design to the Hannah chair. Desenhado por Tommaso Caldera para a Incipit, Tull é uma 

reinterpretação dos candeeiros típicos das oficinas, onde a 
fonte de iluminação está normalmente protegida por uma rede. 
No design de Caldera, a «gaiola» que servia para proteger a fonte 
de luz transforma-se agora num detalhe gráfico que confere 
personalidade ao candeeiro e define o seu formato. Embora 
mantenha os mesmos materiais – alumínio e aço –, com Tull 
o designer italiano repensa este tipo candeeiros, retirando-
-os do ambiente industrial e transportando-os para os 
espaços domésticos.

Designed by Tommaso Caldera for Incipit, Tull is a reinterpretation 
of the typical workshop lamps, where the light source is usually 
protected by a grid.
The Caldera design now turns the «cage», which served to protect 
the light source, into a graphic detail, which adds personality to the 
lamp and defines its format. While sticking to the same materials 
– aluminium and steel –, with Tull the Italian designer rethinks 
this type of lamp, taking it out of its industrial environment and 
transporting it into domestic spaces.

TULL
Da Oficina Para a Sala 
From Workshop to Lounge
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O nível de perfeição que se atinge atualmente na 
manipulação de aço permite que se consigam curvas 
perfeitas, sem quaisquer marcas. No entanto, com a mesa 
de café Wrinkle, a Clark Bardsley Design (CBD) quis, pelo 
contrário, mostrar a tendência natural do aço, que enruga 
ao ser comprimido. 
Para materializar esta plasticidade do aço, o gabinete 
neozelandês trabalhou em parceria com um especialista 
em moldar tubos de aço. Assim, a base da Wrinkle, que se 
distingue pelo sistema estrutural em ziguezague contínuo, 
deixa bem visível este pormenor enrugado na parte côncava 
de cada dobra. Para o topo, o cliente pode optar entre vidro e 
madeira de bétula. 

The level of perfection achieved nowadays in working 
steel allows for the creation of perfect curves, without any 
marks. However, in the case of the Wrinkle coffee table, Clark 
Bardsley Design (CBD) did quite the opposite, showing off 
steel’s natural tendency to wrinkle up when compressed.
In order to bring about this plasticity in the steel, the New 
Zealand studio collaborated with a specialist in shaping steel 
tubes. Thus, Wrinkle’s base, distinguished by its structural 
system in a continuous zigzag, leaves this wrinkled detail 
clearly visible in the concave part of each bend. When it 
comes to the top, the customer can choose between glass 
and birch wood.

WRINKLE
Ziguezague
Zigzag 

© CORNELIUS GERAETS
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SIX 
Cortiça Vezes Seis  
Cork Times Six

Um dos últimos produtos desenvolvidos pelo designer britânico 
James Irvine antes do seu falecimento, em 2013, Six é uma das 
mais recentes adições à coleção MATERIA, da Corticeira Amorim. 
Combinando a suavidade da cortiça com a simplicidade de uma alça 
em alumínio, Six permite expor, guardar e transportar garrafas.
Comissariado pela Experimentadesign, o projeto MATERIA inclui 
mais de duas dezenas de objetos inéditos de cortiça, da autoria de 
vários designers nacionais e internacionais, que tiram partido das 
excecionais características desta matéria-prima. 

One of the last products to be developed by British designer James 
Irvine before his death in 2013, Six is one of the latest additions to 
Corticeira Amorim’s MATERIA collection. Combining the softness of 
cork with the simplicity of an aluminium handle, Six lets you display, 
store and carry bottles.
Commissioned by Experimentadesign, the MATERIA project 
includes more than twenty original cork objects, created by various 
national and international designers taking advantage of this raw 
material’s exceptional characteristics.

HONEST TRADITION
Inspiração Tradicional 
Traditional Inspiration

Elementos de incontornável importância na tradição 
portuguesa de decoração, os azulejos são a fonte de 
inspiração para a coleção Honest Tradition, da Nevoa. 
Colhendo informação neste importante património 
nacional, a marca portuguesa de design de acessórios para 
interiores apresenta uma coleção de peças cuja identidade 
resulta da fusão de linhas sóbrias com materiais nobres 
e detalhes serigráficos. Graças à conjugação de design, 
funcionalidade, tradição e arte manual, as peças Honest 
Tradition, como a dupla de tabuleiros Kith & Kin (na imagem), 
conferem expressão e personalidade aos ambientes. 

An element of essential importance in Portuguese 
decorative traditions, the tile is the source of inspiration 
for Nevoa’s Honest Tradition collection.
Gathering information on this important national heritage, 
the Portuguese design brand for interior accessories 
presents a collection of pieces whose identity stems 
from the fusion of clean lines with fine materials and 
screen-printed detailing. Thanks to the combination of 
design, functionality, tradition and craftsmanship, the 
Honest Tradition pieces, such as the pair of trays Kith 
& Kin (pictured), add expression and personality to 
their environment.
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Com assinatura do gabinete britânico Splinter Works, o armário de 
parede Dime lembra uma moeda a girar, quando atirada ao ar. Com 
dupla função – bar e mesa de sommelier –, Dime é uma solução de 
arrumação dinâmica, que brinca com a ilusão ótica.   
Adaptando-se tanto a ambientes contemporâneos como a outros 
mais tradicionais, Dime pode revelar ou ocultar o seu interior, 
consoante os segmentos curvos que o fecham estejam 
fechados ou abertos. 

Designed by British studio Splinter Works, the Dime wall cabinet 
resembles a spinning coin flipped into the air. With its double 
function – bar and sommelier table – Dime is a dynamic storage 
solution, which plays with optical illusion.
Adapting both to contemporary and more traditional 
environments, Dime can either reveal or hide its interior, 
depending on whether the curved door segments surrounding 
it are closed or open.

DIME
Moeda ao Ar
Coin Flip

Da autoria da marca basca Goiko, Onddo é um candeeiro 
de mesa que se distingue pelas linhas invulgares. Aliás, 
devido ao seu formato inusitado, a base deste candeeiro 
também pode ser utilizada como tabuleiro para depositar 
pequenos objetos.
Feito a partir de terracota natural vitrificada, o Onddo tem 
18 cm de altura e 25 cm de diâmetro e esta disponível 
em quatro cores – amarelo, branco, cinzento e azul. Os 
LEDs, alojados na parte superior do candeeiro, refletem 
no esmalte colorido, conferindo aos ambientes uma 
interessante iluminação. 

Designed by Basque brand Goiko, Onddo is a table lamp 
that stands out for its unusual lines. Indeed, due to its 
unusual shape, the base of this lamp can also be used 
as a tray on which to place small objects.
Made from glazed, natural terracotta, Onddo measures 
18 cm in height and 25 cm in diameter and comes in 
four colours – yellow, white, grey and blue. The LEDs, 
in the top part of the lamp, are reflected in the coloured 
enamel, producing an interesting lighting effect to 
its surroundings.

ONDDO 
Iluminação e Arrumação 
Lighting and Storage

© STEPHANE ROCHER PHOTOGRAPHY
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DAHÄNGER
Rodas no Ar 
Wheels Up

Mais do que um meio de transporte económico, 
a bicicleta traz benefícios para a saúde de quem 
a usa. Defensor acérrimo e utilizador inveterado 
da bicicleta, o ex-ciclista profissional alemão 
Jurgen Beneke desenvolveu o DaHÄNGER para 
ajudar a incorporar este transporte no 
quotidiano doméstico. 
Além de simplificar a arrumação, este suporte 
para bicicletas transforma a bicicleta num 
elemento quase decorativo. Ao contrário dos 
suportes comuns, no DaHÄNGER a bicicleta fica 
pendurada pelo assento, evitando assim riscos 
na pintura do quadro. 

More than an economic means of transport, 
the bicycle also offers health benefits for its 
user. Staunch supporter and inveterate bike 
user, German former professional cyclist Jurgen 
Beneke has developed DaHÄNGER to help 
incorporate this transport into every household.
Apart from simplifying storage, this bicycle shelf 
almost turns the bike into a decorative element. 
Unlike common bike racks, the DaHÄNGER 
uses the seat to hook and hang your bike, thus 
avoiding scratching the paint on the frame.
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Especialista em criar mobiliário com a 
personalidade de uma obra de arte, a Sentient 
produz todas as suas peças numa oficina em 
Nova Iorque. 
O sofá Long Wool é uma das originais criações 
da empresa norte-americana. Além de ser 
profundamente confortável ao toque, o soberbo 
sofá é visualmente acolhedor e cativante. A 
estrutura, em tábuas de carvalho recicladas, é 
generosamente envolta em lã longa de carneiro 
islandês, que cria uma capa rebelde em tons de 
castanho, bege e dourado. 

Specialist in creating furniture that boasts the 
personality of a work of art, Sentient produces 
all its pieces in a New York workshop.
The Long Wool sofa is one of the American 
company’s original creations. In addition to being 
extremely comfortable to touch, the superb sofa 
is visually alluring and captivating. The structure, 
made from reclaimed oak boards, is generously 
wrapped in long wool Icelandic sheepskin, 
creating a rebellious cover in brown, beige and 
golden hues. 

LONG WOOL
Conforto Tátil e Visual 
Tactile and Visual Comfort

CS1
Da Califórnia para a Suíça 
From California to Switzerland

Criada em 2014, a Astfrei funde duas culturas distintas numa 
só filosofia: os seus produtos são desenhados na Califórnia e 
manufaturados na Suíça, recorrendo aos melhores materiais. 
A mesa de café CS1 é o primeiro concept da Astfrei, uma mesa que 
coloca a ênfase na exploração dos materiais, combinando nogueira, 
cimento e cobre. O cimento frio contrasta com a madeira escura, que 
se funde com a aparência quente da perna em cobre. 

Created in 2014, Astfrei merges two distinct cultures into 
one philosophy: their products are designed in California and 
manufactured in Switzerland, using the finest materials.
The CS1 coffee table is Astfrei’s first concept, a table that puts the 
emphasis on exploring materials, combining walnut, concrete and 
copper. The cold concrete contrasts with the dark wood, merging 
with the warm appearance of the copper leg.
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Num primeiro olhar, o Orbit Sink parece um simples armário 
de lavatório cilíndrico, com as suas secções cuidadosamente 
organizadas. No entanto, com um toque, cada um dos 
compartimentos circulares pode girar em torno da coluna 
em metal que os suporta, rompendo a estética ordenada e 
criando um curioso ponto de interesse no espaço de banho. 
Alessandro Isola, autor do design, coloca a escolha do lado 
do utilizador: manter o Orbit Sink uniforme ou colocar cada 
círculo numa posição diferente, rompendo o cilindro.

At first glance, the Orbit Sink appears like a simple cylindrical 
sink cabinet with carefully organised sections. However, 
with one touch, each of the circular compartments can 
turn around the metal column supporting them, breaking 
the ordered aesthetics and creating a fascinating point of 
interest in the bathroom space.
Alessandro Isola, who designed this piece, lets the users 
choose for themselves: keep the Orbit Sink uniform or place 
each circle in a different position, breaking up the cylinder.

ORBIT SINK
Puzzle Cilíndrico 
Cylindrical Puzzle



Consciente de que a qualidade do ambiente de 
trabalho é um dos fatores mais importantes 
para avaliar a satisfação dos funcionários, a 
Actiu procura criar produtos que se adaptem às 
necessidades ergonómicas de todos os tipos de 
pessoas e colaborem para o bom desempenho e 
motivação dos trabalhadores.
A cadeira Badminton é uma das novas propostas 
de mobiliário da Actiu para transformar os 
espaços de trabalho em ambientes confortáveis e 
agradáveis, mantendo a elegância e sofisticação 
no escritório. Desenhada pela ITEMdesignworks, a 
Badminton proporciona um pouco de privacidade e 
favorece, graças ao seu elevado grau de proteção 
contra ruídos, a concentração do seu utilizador.

Aware of the fact that the quality of the work 
environment is one of the most important factors 
in ensuring employee satisfaction, Actiu strives 
to create products that adapt to the ergonomic 
needs of all types of people and contribute to the 
good performance and motivation of the workers.
The Badminton chair is one of the latest 
furniture ideas from Actiu, designed to transform 
workspaces into comfortable and pleasant 
surroundings, while maintaining elegance 
and sophistication in the office. Designed by 
ITEMdesignworks, the Badminton provides 
some privacy and, thanks to its high degree 
of noise protection, benefits its user’s ability 
to concentrate.

BADMINTON
Conforto no Trabalho
Comfort at Work

h o u s eT REND S  ˙  T R E N D S ˙  69  6 8  ˙  T R E N D S ˙  h o u s eT REND S

Sem saídas de ar visíveis e com design minimalista, Tube é perfeito 
para ocupar pequenos recantos não utilizados das divisões. 
Disponível em preto ou bronze e com 119 centímetros de altura, 52 
de largura e 54,7 de profundidade, o fogão redondo da MCZ adapta-
-se facilmente a diferentes espaços.
Alimentado a pellet de madeira, um biocombustível feito à base de 
resíduos como serradura, Tube tem um rendimento nominal de 91,7% 
e potência térmica útil máxima de 8 kW. 

Without any visible vents and with its minimalist design, Tube is 
perfect for occupying unused little corners in rooms. Available in 
black or bronze and measuring 119 cm high, 52 wide and 54.7 deep, 
the round stove from MCZ easily fits into different spaces.
Fuelled by wood pellets, a biofuel made from waste products such 
as sawdust, Tube has a nominal performance of 91.7% and maximum 
heat output of 8 kW.

TUBE 
Aquecimento Minimalista 
Minimalist Heating  
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KRAVET
Alta Costura em Casa 
Haute Couture at Home

Famosa pelas suas elegantes coleções de moda, Diane von 
Furstenberg dedicou a sua criatividade a desenhar para a Kravet 
uma coleção de tecidos para decoração. Simples, mas arrojada, a 
Diane von Furstenberg for Kravet Collections espelha em pleno 
a personalidade da designer, recorrendo a padrões exóticos e 
abundância de cor.  
Para criar uma mistura eclética, a coleção combina os ousados 
estampados animais icónicos de von Furstenberg, como Spotted 
Cat (Felino Malhado) e Funky Zebra (Zebra Funky), com padrões 
geométricos e abstratos. Com uma base em preto e branco, os 
elementos da coleção ganham vida com toques de cor, que variam 
entre os azuis do Mar do Caribe, os rosados dos frutos vermelhos 
e os laranjas inspirados no pôr-do-sol no Rajastão. 

Famous for her elegant fashion lines, Diane von Furstenberg has 
dedicated her creativity to design a collection of decoration fabrics 
for Kravet. Simple but bold, the Diane von Furstenberg for Kravet 
Collections fully mirror the designer’s personality, using exotic 
patterns and an abundance of colour.
Making for an eclectic mix, the collection combines von 
Furstenberg’s bold iconic animal prints, such as Spotted Cat and 
Funky Zebra, with geometric and abstract patterns. On a black 
and white background the pieces in the collection are brought 
to life by touches of colour, ranging from Caribbean Sea blue, 
the rosy shades of red fruits and oranges inspired by the setting 
sun in Rajasthan.

© CORTESIA/COURTESY KRAVET
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Colhendo inspiração na furoshiki, técnica japonesa de 
envolver objetos em pedaços de seda e tecido, Samuel 
Codegoni desenhou Pareo, um exaustor que confere 
à cozinha uma delicadeza inesperada. Neste design 
minimalista, a folha de aço inoxidável é transformada 
num exaustor telescópico, que combina a elegância das 
criações de Codegoni com a tecnologia inovadora da Faber.
Espaço normalmente repleto de linhas retas e austeras, 
com o exaustor Pareo a cozinha é enriquecida com 
elementos de traços fluidos. 

Taking his inspiration from furoshiki, a Japanese technique 
of wrapping objects in pieces of silk and fabric, Samuel 
Codegoni has created Pareo, an extractor hood that adds 
unexpected delicateness to the kitchen. In this minimalist 
design the stainless steel sheet is transformed into a 
telescopic hood that combines the elegance of Codegoni 
creations with Faber’s innovative technology.
A space normally filled with straight and austere lines, the 
kitchen is enriched by the fluid lines of the Pareo hood.

PAREO 
Inspiração Japonesa 
Japanese Inspiration

QUARK
Movimento Orgânico  
Organic Movement

Fruto da experimentação de materiais de excelência, 
como madeira e mármore, por parte de Emmanuel 
Babled, a coleção Quark, de mesas de café, viu as suas 
formas fluidas e orgânicas nascerem da precisão de um 
programa computorizado. 
Disponíveis em madeira, plexiglass e metal (bronze e cobre), 
as curvilíneas mesas Quark rompem com a estrutura 
tradicionalmente associada a estas mesas de apoio, 
adicionando caráter e originalidade ao ambiente onde 
forem colocadas.

Fruit of Emmanuel Babled’s experimenting with fine 
materials such as wood and marble, the Quark collection 
of coffee tables, saw its fluid and organic forms brought 
to life by the accuracy of a computerised programme. 
Available in wood, Plexiglas and metal (brass and copper), 
the curvilinear Quark tables break with the structure 
traditionally associated with this type of table, adding 
character and originality to the environment in which 
they are placed.

© LAVATORI
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É o enorme aquário que domina as atenções nesta 
ilha de cozinha em formato L da equipa da Kolenik 
Eco Chic. Além de ser um objeto de design único, a 
Ocean Kitchen é surpreendentemente funcional, 
oferecendo bastante espaço para equipamento e 
arrumação, que fica oculto pelo gigante aquário. 
Para aceder ao aquário, basta levantar o tampo da 
estrutura com o toque de um botão. 
Disponível em edição limitada, este design de 
Robert Kolenik pode ser feito à medida dos gostos 
do cliente e da cozinha a que se destina. 

The huge aquarium grabs your attention in 
this L shaped kitchen island from the team at 
Kolenik Eco Chic. In addition to being a unique 
design object, the Ocean Kitchen is surprisingly 
functional, offering plenty of space for 
equipment and storage, which is hidden by the 
gigantic aquarium. A simple touch of a button 
lifts up the structure’s top, giving you access to 
the aquarium.
Available as a limited edition, Robert Kolenik’s 
design work can be tailored to the customer’s 
tastes and the kitchen it will inhabit.

OCEAN 
KITCHEN
Aquário Funcional
Functional Aquarium
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Fundada pelo designer Marco Sousa Santos, a marca lisboeta Branca foi criada com 
o propósito de dar origem a peças intemporais, focadas nas qualidades estéticas e 
funcionais dos materiais dos quais são feitas.  
Exemplo claro desta abordagem ao design, a secretária Noga nasce de uma 
inteligente fusão entre tradições artesanais portuguesas e estética contemporânea. 
Com 140 centímetros de comprimento, 80 de largura e 75 de altura, esta secretária 
tem um acabamento natural, deixando brilhar a beleza da matéria-prima, que pode 
ser madeira de carvalho ou nogueira. Rejeitando a organização tradicional das 
secretárias, Marco Sousa Santos dotou a Noga de espaços de arrumação originais, 
ora ocultos no tampo da secretária, ora deslizando discretamente debaixo do mesmo. 

Founded by designer Marco Sousa Santos, Lisbon brand Branca was created with the 
purpose of giving rise to timeless pieces, focused on the aesthetic and functional 
qualities of the materials from which they are made.
A clear example of this approach to design, the Noga desk stems from an intelligent 
fusion of Portuguese handicraft traditions and contemporary looks.
140 centimetres long, 80 wide and 75 high, this desk has a natural finish, letting 
the beauty of the raw material shine through, which can be oak or walnut. Rejecting 
the traditional organisation of desks, Marco Sousa Santos has endowed Noga with 
original storage spaces, one moment hidden in the desk top, the next discreetly 
sliding beneath it.

NOGA 
Tradição Contemporânea
Contemporary Tradition

Projetada por Satyendra Pakhalé 
e produzida pela Poltrona Frau, a 
cadeira Assaya justifica em pleno o 
nome que recebeu, que em Marathi, 
a língua nativa do designer, significa 
«proporcionar apoio confortável» ou «criar 
sensações agradáveis».
A cómoda cadeira é acompanhada por três acessórios 
versáteis: uma mesa, um tabuleiro – que podem ambos 
ser utilizados para colocar o laptop, o tablet ou livros – e 
um pouf, ideal para descansar os pés.   

Designed by Satyendra Pakhalé and produced by Poltrona 
Frau, the Assaya chair fully justifies the name given to it, which 
in Marathi, the designer’s native language, means «provide 
comfortable support» or «create pleasant sensations».
The comfortable chair is accompanied by three versatile 
accessories: a table, a tray – both of which can be used for 
supporting laptops, tablets or books – and a pouf, ideal to rest 
your feet on.

Em Kauai, a mais antiga ilha havaiana, a costa de Na 
Pali é pontuada por penhascos aguçados. Inspiradas 
na paisagem montanhosa deste paraíso, as mesas Na 
Pali, da Insidherland, recriam os picos que se repetem 
e que se destacam na sedutora paisagem. 
Disponíveis em três tamanhos distintos, as mesas 
Na Pali podem ser personalizadas, sendo possível 
escolher acabamentos como as cores da base e o 
material do aro que une as folhas que a formam. 

On Kauai, Hawaii’s oldest island, the Na Pali coast 
is punctuated by pointed cliffs. Inspired by the 
mountainous landscape of this paradise, the Na Pali 
tables, from Insidherland, recreate the recurring peaks 
that stand out in the alluring landscape.
Available in three different sizes, Na Pali tables can be 
customised, offering the possibility to choose finishes 
such as the colours of the base and the material of 
the frame uniting the sheets that form it.

ASSAYA 
Conforto Versátil  
Versatile Comfort

NA PALI 
Picos Montanhosos 
Mountainous Peaks

© ASSAYA-SPAKHALE/POLTRONA FRAU, ITALY
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Presidente da AND – Associação Nacional de Designers
Designer, Professor e Investigador

President of the AND – National Association of Designers
Designer, Professor and Researcher 

O design tem sido assumido como uma influência determinante 
nas questões sociais, culturais ou económicas. Vários textos têm 
surgido sobre a sua importância, contribuição para processos, 
serviços ou produtos, usabilidade nas tecnologias de informação, 
acessibilidades, etc. Esta crescente consciencialização tem sido 
reconhecida e alvo de várias iniciativas e atividades, que têm sido 
promovidas neste âmbito. O próprio governo destaca através do 
Ano do Design esta atividade, e refere que tem como objetivo 
potenciar o trabalho desenvolvido no terreno pelos muitos 
profissionais que têm dado visibilidade nacional e internacional 
através dos seus resultados.Surgem declarações sobre a afirmação 
do design nacional, como uma área chave para o desenvolvimento 
de Portugal enquanto país «inovador e contemporâneo». São 
referidos diversos setores, áreas e indústrias (turismo, património, 
cultura, economia, calçado, moda, vestuário, mobiliário, etc.), 
valores de exportações, e que Portugal deve continuar a fazer 
uma aposta crescente no design como fator determinante para 

a diferenciação e modernização. Destaca-se o design enquanto 
variável fundamental do crescimento do nosso país. Refere-se 
a importância e o crescimento do design ao nível da prática e da 
investigação, das linhas estratégicas, da internacionalização, de 
parcerias, etc.
Ao efetuar esta reflexão, entende-se a importância do design como 
uma disciplina fundamental para a construção de uma economia 
mais competitiva, mais inovadora.
No entanto, existe ainda uma questão de extrema importância, 
que nunca ou raramente tem sido referida, e que diz respeito ao 
reconhecimento efetivo do design e dos seus profissionais.
O design deverá definitivamente ser regulamentado e reconhecido 
efetivamente pelos ministérios competentes. Reconhecer, 
institucionalizar bem como orientar os profissionais do design 
junto das instituições públicas ou privadas, através de legislações 
próprias, que defendam os direitos e os deveres dos designers e 
que determinem que o design deve ser exercido por designers.

Design has been established as a decisive influence in social, 
cultural and economic issues. Many texts have been published on 
its importance, contribution to processes, services or products, 
usability of information technologies, accessibilities, etc. This 
growing awareness has been recognised and has been the target 
of many initiatives and activities, which have been carried out 
in this respect. The government itself highlights this activity 
through the Year of Design, and says that its goal is to enhance 
the work developed in this field by many professionals, who have 
provided national and international visibility through their results. 
Declarations are voiced on the affirmation of national design, 
as a key area for Portugal’s development as an «innovative and 
contemporary» country. Various sectors, areas and industries 
(tourism, heritage, culture, economy, footwear, fashion, clothing, 
furniture, etc.) are referred to, as well as export figures, and that 
Portugal should continue to increasingly back design as a decisive 
factor in standing out from the rest and modernisation. Design 

stands out as a fundamental variable of the growth of our country. 
The importance and growth of design is referred to in terms of 
practice and research, of strategic lines, of internationalisation, 
of partnerships, etc.
And with this comment I mean the importance of design as a 
fundamental discipline for building a more competitive, more 
innovative economy. 
However, there is also a matter of great importance, which has 
never or rarely been referred to, and which concerns the effective 
recognition of design and its professionals.
Design should be definitively regulated and effectively recognised 
by the relevant ministries. Recognising, institutionalising, as well as 
guiding design professionals vis-à-vis public or private institutions, 
through proper legislation, which defends the rights and duties of 
designers and which determines that design should be undertaken 
by designers.

O (Des) Valor do Design

OPINIÃO
O P IN I O N

The Value (Devaluation) of Design

António Lacerda

O Pendureiro é o novo elemento do Projecto 
Martins, iniciativa criada em 2007 pela Paularte, 
que reúne e produz peças de mobiliário projetadas 
por vários arquitetos e designers. 
O arquiteto João Azinheiro e a artista plástica 
Silvia Krivosikova são os autores deste original 
bengaleiro de linhas geométricas e cores 
requintadas. Imaginado pela artista e apurado 
pelo arquiteto, este colorido cabide em caixa 
deve ser afixado numa parede, podendo receber 
casacos, cachecóis e bengalas. 
 

The Pendureiro is a new piece from Projecto 
Martins, an initiative created in 2007 by 
Paularte, which brings together and produces 
pieces of furniture designed by various architects 
and designers.
Architect João Azinheiro and artist Silvia 
Krivosikova have designed this original coat rack 
featuring geometric lines and exquisite colours. 
Thought up by the artist and refined by the 
architect, this colourful coat rack is fixed to a wall 
and can hang jackets, scarves and walking sticks.

PENDUREIRO 
Bengaleiro Contemporâneo 
Contemporary Coat Rack



Pioneiro na arte de fotografar e comunicar arquitetura, Fernando 
Guerra define-se simultaneamente como «um arquiteto que faz 
fotografia» e «um fotógrafo que pode fazer arquitetura». 
Licenciado em Arquitetura, depois de exercer a profissão em Macau 
durante cinco anos, regressou a Portugal para aliar a arquitetura à 
sua eterna paixão pela fotografia. Juntamente com o irmão Sérgio 
Guerra criou, há cerca de 15 anos, o estúdio FG+SG, especializado 
em fotografia de arquitetura e, posteriormente, o site Últimas 
Reportagens, um valioso acervo fotográfico da arquitetura 
contemporânea onde centenas de reportagens mostram o olhar de 
Fernando Guerra sobre dezenas de obras da autoria de arquitetos 
nacionais e internacionais. 

Pioneer in the art of photographing and communicating architecture, 
Fernando Guerra defines himself both as «an architect who takes 
pictures» and «a photographer who can do architecture».
With a degree in architecture, after working in the industry in Macau 
for five years, he returned to Portugal to combine architecture with 
his eternal passion for photography. Together with his brother Sérgio 
Guerra he created, some 15 years ago, the studio FG+SG, specialised 
in architecture photography and, subsequently, the website Últimas 
Reportagens, a valuable photographic archive of contemporary 
architecture in which hundreds of reports reveal the eye of Fernando 
Guerra on dozens of works by national and international architects.

«Só me interessa fotografar espaços 
que já estão habitados» ˙ «I’m only 
interested in photographing spaces 
that are already inhabited»
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Fernando Guerra | FG+SG; 2 © Joana Guerra  Fotografia Photography
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A fotografia influencia a forma como determinado 
projeto arquitetónico é percecionado por quem 
apenas o conhece por esse meio?
Umas das coisas boas deste trabalho de fotografia de 
arquitetura é precisamente fazer-me sentir como um 
mensageiro, não sou mais do que isso. E a fotografia 
curiosamente cria egos nos fotógrafos que são bastante 
maiores do que eu vejo em qualquer outra profissão. Os 
egos neste meio são brutais, porque as pessoas acham 
que são os contadores da verdade, mas nós somos apenas 
mensageiros, a estrela ali é o edifício. 

Existe o receio de «comunicar» mal um projeto, de 
descurar um detalhe que possa ser fundamental na 
compreensão de um edifício?
Claro. Os arquitetos contratam-me porque gostam da minha 
obra. Mas, a partir do momento em que chego à obra, no 
dia da sessão, tudo aquilo que fiz para trás para eles vale 
zero, só interessa aquilo que vou fazer naquele dia. Isso dá 

What is the process behind photographing a project?
The first visit to the work is what tells me what I have to 
do. Generally I begin early and I finish late. During the day, 
the sun tells me what I should do. The sun or the fog or 
whatever it may be. The process itself is very natural; I go 
after what I like.

The spaces in your photographs are already 
«inhabited». Is it this human presence in 
architecture that you are interested in capturing?
I am only interested in photographing spaces that are 
already inhabited. That doesn’t mean that I don’t do 
empty buildings, but I like houses that not only have the 
architecture entirely finished, but also have the family 
in them. This adds layers of information to what is the 
primary goal of the house, which is to be lived in. When I 
say in relation to a house, I say in relation to a museum, 
to a building. Capturing the spaces being lived is my goal, 
not least because the photography I did for ten years, 

A formação em arquitetura torna o seu trabalho 
diferente do dos restantes fotógrafos de 
arquitetura? 
Sim, claro que sim. Os cursos são sempre importantes, 
porque nos ensinam a pensar e a resolver problemas, a 
esquematizar formas de os resolver. Aquilo que se passa 
com o curso de arquitetura e aquilo que eu faço hoje é 
precisamente ensinar-me a ver arquitetura. 

O seu olhar é o de um fotógrafo ou de um arquiteto?
Isso é o mesmo que perguntar-me se sou mais arquiteto 
ou sou mais fotógrafo. Não tenho uma resposta precisa, 
porque acho que sou um arquiteto que faz fotografia, mas 
também sou um fotógrafo que pode fazer aquitetura. É 
muito complicado, porque sou o resultado destes 27 anos a 
fotografar e a fazer aquitetura, a viver a arquitetura todos 
os dias. Sou um híbrido. 

Como acontece o processo de fotografar um projeto? 
É a primeira visita à obra que me diz aquilo que eu tenho 
que fazer. Geralmente começo cedo e acabo tarde. Durante 
o dia, o sol diz-me o que é que eu devo fazer. O sol ou o 
nevoeiro ou o que for. O processo em si é muito natural, vou 
muito atrás daquilo de que gosto. 

Nas suas fotografias os espaços já estão 
«habitados». É esta presença humana na 
arquitetura que lhe interessa registar?
Só me interessa fotografar espaços que já estão habitados. 
Não quer dizer que não faça edifícios vazios, mas gosto de 
casas que não só têm a arquitetura completamente pronta, 
mas que também têm a família dentro. Tudo adiciona 
camadas de informação àquilo que é o objetivo principal 
da casa, que é ser vivida. Quando digo em relação a uma 
casa, digo em relação a um museu, a um edifício. Apanhar 
os espaços a serem vividos é o meu objetivo, até porque a 
fotografia que eu fiz durante dez anos, antes de começar 
a fazer fotografia de arquitetura, foi precisamente apanhar 
as pessoas no seu ambiente natural. Não me interessava 
de todo fotografar arquiteturas, nem mesmo as que eu 
fazia quando estive em Macau, porque fiz bastantes 
obras durante cinco anos. Não tinha sequer essa vontade 
de registar aquilo que eu fazia, porque a fotografia de 
arquitetura para mim era muito aborrecida. Só acordei para 
ela quando percebi que podia juntar a minha fotografia 
de sempre com aquilo que é a disciplina da fotografia 
de arquitetura. As coisas mudaram completamente, 
tanto a maneira como fazemos as fotografias, como as 
consumimos, como as mostramos, como as comunicamos. 

Does your training in architecture make your 
work different to that of other architecture 
photographers?
Yes, of course it does. Qualifications are always important, 
because they teach us to think and to solve problems, 
to outline ways of solving them. What happens with 
the architecture course and what I do today is precisely 
teaching me to see architecture.

Is your eye that of a photographer or of an 
architect?
This is the same as asking me if I’m more an architect 
or more a photographer. I don’t have a precise answer, 
because I think I am an architect that does photography, 
but I am also a photographer who can do architecture. It’s 
very complicated, because I am the result of these 27 years 
taking pictures and doing architecture, living architecture 
every day. I am a hybrid.
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uma humildade gigante, porque todos os dias temos que 
começar do zero. São 12 horas sem parar, a trabalhar, atrás 
da fotografia. Todos os dias para mim são um novo princípio. 

A fotografia de arquitetura deve ser objetiva ou nasce 
sempre de um olhar muito pessoal do fotógrafo?
É muito pessoal. E repare, eu tenho tanto trabalho que 
facilmente poderia pôr mais três ou quatro pessoas a 
fotografar, só que isso era quase um franchisado. As 
pessoas querem que seja eu a fotografar, não querem que 
seja um colaborador a fotografar. 

O Últimas Reportagens tem o maior acervo fotográfico 
de arquitetura contemporânea portuguesa. Que 
impacto teve em termos da visibilidade internacional 
do trabalho dos arquitetos nacionais?
Na década passada fazia-se muita coisa em Portugal, 
chegava-se a qualquer terriola e estava-se a acabar o novo 
museu ou o novo teatro. Quando eu comecei, em 2004, o 
Últimas Reportagens, a minha vontade era precisamente 
partilhar aquilo que estava a ser feito em Portugal, porque 
não havia veículos que mostrassem aquilo que se fazia. 
E, de repente, o Últimas Reportagens passou a ser o sítio 
onde os editores lá de fora vinham ver aquilo que se estava 

before I started doing architecture photography, was 
precisely capturing people in their natural environment. 
Taking pictures of architectures didn’t interest me at all, 
not even those I created when I was in Macau, because 
I made a lot of works during five years. I didn’t even 
have this desire to register what I was doing, because 
architecture photography for me was very boring. I only 
gained an interest in it when I realised that I could join my 
style of photography with the discipline of architecture 
photography. Things changed entirely, as much the way 
we take pictures, as how we consume them, how we show 
them, how we communicate them.   

Does photography influence the way in which a 
given architectural project is perceived by someone 
who only knows it through this medium?
One of the good things about this work of architecture 
photography is precisely that it makes me feel like a 
messenger; I am no more than this. And photography, 
strangely enough, creates egos in photographers, much 
larger than I see in any other professions. The egos in 
this field are hardcore, because people think that they 
are telling the truth, but we are just messengers, the 
star here is the building.

a fazer em Portugal. O que é curioso é que agora não só tem 
o acervo de Portugal, como começa a ter o de outros países, 
como o Brasil. 

Tem trilhado um percurso de sucesso na fotografia de 
arquitetura. O que ainda lhe falta fazer?
Eu sinto que estou a aquecer os motores, não sinto de 
maneira nenhuma que tenha chegado a algum lado, nem que 
possa descansar. Estou a tentar fotografar melhor todos 
os dias, estou a tentar comunicar aquilo que faço, inventar 
novas formas de fazer fotografias.

Is there the fear of badly «communicating» a project, 
of overlooking a detail that could be fundamental to 
understanding the building?
Of course. Architects commission me because they like my 
work. But, from the moment I arrive at the building, on the 
day of the shoot, everything that I have done before for 
them is worth nothing; the only thing that matters is what 
I am going to do on that day. This creates great humility, 
because every day we have to start from zero. 12 hours 
without a break, working, after photography. Every day is a 
new start for me.

Should architecture photography be objective or 
does it always come from a very personal eye of the 
photographer?
It is very personal. And just think, I have so much work that 
I could easily have three or four people taking pictures, but 
that would almost be a franchise. People want me to take 
the pictures; they don’t want a colleague to take them.

Últimas Reportagens has the largest photographic 
archive of contemporary Portuguese architecture. 
What impact has it had in terms of the international 
visibility of work by Portuguese architects?
In the past decade a lot has been done in Portugal; you’d 
arrive in any old town and they would just be finishing the 
new museum or the new theatre. When I began Últimas 
Reportagens, in 2004, my aim was precisely to share what 
was being done in Portugal, because there were no vehicles 
showing what was being done. And, suddenly, Últimas 
Reportagens became the site where all foreign publishers 
came to see what was being done in Portugal. What is 
strange is that now it not only has the archive of Portugal, 
but that it also has it from other countries, 
such as Brazil.

You have enjoyed a successful career in architecture 
photography. What is left for you to do?
I feel that I have been keeping the engine running; I don’t 
at all feel that I have reached anywhere, or that I should 
slow down. I am trying to photograph better with each day; 
I am trying to communicate what I do, invent new ways of 
taking pictures. 
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«Mãos de Prata»
«Hands of Silver»
˙Maria Pires Texto Text  ˙Topázio Fotografia Photography

TOPÁZIO

«Mãos de prata», aquelas que idealizam os contornos, 
os pormenores, a obra no seu todo, conferindo-lhe 
pedaços de alma; aquelas que materializam a ideia, 
os artesãos que fundem, esculpem e polem com as 
suas próprias mãos; aqueles que com rigor e entrega 
levam a Topázio a outros mundos, aquém e além 
fronteiras. Estas «mãos de prata» são, afinal, toda a 
família Topázio, a de hoje e a de ontem, que atravessou 
três séculos e que trouxe das origens o savoir-faire, o 
detalhe, a perfeição e a intemporalidade. 

«Hands of silver», those that come up with the contours, 
the details, the work as a whole, giving to it fragments 
of soul; those that bring ideas to life, the craftsmen 
that melt, sculpt and polish with their own hands; those 
who through expertise and commitment take Topázio 
to other worlds, at home and abroad. These «hands of 
silver» are, after all, the entire Topázio family, the family 
of today and of yesterday, which made it through three 
centuries and from its origins have brought savoir-faire, 
detail, perfection and timelessness.
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Nasceu há 140 anos, no Porto, pelas mãos de Manuel José 
Ferreira Marques cuja postura de vida se refletiu naqueles 
que o sucederam. O seu legado prosperou ao longo dos 
anos. Em 1934 é de facto registada a marca Topázio, 
tendo em mente a apresentação de novos desenhos e 
a modernização dos processos de produção. Nos anos 
de 1960, quando a Topázio já era uma marca de renome 
nacional, apresentou-se na Feira de Hannover, começando 
a marcar a sua posição a nível mundial.Atravessou guerras, 
mudanças políticas e sociais, tendo tido muitas vezes 
a necessidade de se adaptar a conjunturas económicas 
menos favoráveis. 
Hoje em dia as peças Topázio são sinónimo de tradição 
e bom gosto, sendo marca de eleição um pouco por todo 

It came into being 140 years ago, founded by Manuel José 
Ferreira Marques, whose attitude to life was reflected in 
those who have followed him. His legacy has prospered 
throughout the years. In 1934 the Topázio brand was 
properly registered, bearing in mind the presentation 
of new designs and the modernisation of production 
processes. In the 1960s, when Topázio was already 
an internationally renowned brand, it appeared at the 
Hannover Fair, as it began to make its mark on a global 
scale. It has gone through wars, political and social 
upheavals, and has often needed to adapt itself to less 
favourable economic situations.
Today, Topázio pieces are synonymous with tradition 
and good taste, making it the brand of choice around the 
world, given its presence in every Portuguese embassy. In 
Portugal, it is part of state protocol at all official receptions 

1887 1934 1974

and can been found in the homes of everyone who 
has fallen for its charms.
Topázio creates pieces that meet all tastes and trends, 
produced according to traditional techniques and the 
Topázio seal of quality. They are pieces that result from 
the creativity of their designers and from the expertise 
of craftsmen, and which bear witness to unforgettable 
moments, family valuables that pass down through 
the generations. The range includes more than 70,000 
different items, throughout its Art de la Table, Deco Artlight, 
Collector, Corporate, Kids and Cellebration collections. 

mundo, dada a sua presença em todas as embaixadas de 
Portugal. Por cá, integra o Protocolo de Estado em todas as 
receções oficiais e está na casa de todos aqueles que por 
ela se apaixonam. 
A Topázio cria peças que respondem a todos os gostos e 
tendências, produzidas segundo técnicas tradicionais e com 
o selo de qualidade Topázio. São peças que resultam da 
criatividade dos designers e da mestria dos artesãos e que 
testemunham momentos inesquecíveis, valores familiares 
que passam de geração em geração. A oferta contempla 
mais de 70 mil referências, distribuídas por Art de la Table, 
Deco Artlight, Collector, Corporate, Kids e Cellebration. 

CUNHO ˙ HALLMARK
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Tão longa e profícua história e tão consagrado presente 
justificaram a celebração do 140.º aniversário de forma 
especial. 14 autores de diversas áreas foram convidados a 
criar uma peça tendo por inspiração o icónico  Jarrão D. João 
V, sob a orientação de Toni Grilo, diretor criativo da marca. 
O resultado é a coleção Topázio – 140 Anos de Prata, 
patente até ao final de março no MUDE – Museu do Design 
e da Moda, em Lisboa. 
Sem nunca esquecer a alma das suas raízes e dos seus 140 
anos de história, a Topázio segue em direção ao futuro, 
conciliando as tendências de hoje e de amanhã com o saber 
de outrora. Um futuro com «mãos de prata».

Such a long and successful history and such a venerated 
present merited the special celebration of its 140th 
anniversary. 14 artists from various areas were invited to a 
create piece with the iconic Jarrão D. João V as their source 
of inspiration, under the guidance of Toni Grilo, the brand’s 
creative director. The result is the Topázio – 140 Anos de 
Prata collection, on view until the end of March at Lisbon’s 
MUDE – Museum of Design and Fashion.
Without ever forgetting its roots and its 140-year history, 
Topázio has its sights set on the future, combining today’s 
and tomorrow’s trends with the knowhow of yesteryear. 
A future with «hands of silver».

© MARCO SOUSA SANTOS

© TERESA LUNDHAL

© FERNANDO BRIZIO

COLEÇÃO 140 ANOS DE PRATA

© TONI GRILO
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ADELPHI HOTEL
Despertar os Sentidos  
Stirring the Senses
˙Estela Ataíde Texto Text ˙1,4,6,7 ©Anthony Mok; 2,3,5 ©Shania Shegedyn  Fotografia Photography
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Inaugurado em 1992, rapidamente o Adelphi 
Hotel atraiu atenções graças à interessante 
combinação de design contemporâneo com 
características sensacionais, como a piscina 
situada no nono andar, com vistas incríveis para 
as ruas de Melboune. 
Aos tempos áureos, seguiu-se porém, no final dos 
anos 1990, após ser vendido pela Denton Corker 
Marshall, um período de declínio. A reviravolta 
aconteceria apenas em 2013, quando os novos 
proprietários – Dion Chandler, Ozzie Kheir e Simon 
Ongarato – recorreram à Hanchem para uma 

Opened in 1992, the Adelphi Hotel soon 
attracted attention thanks to its interesting 
combination of contemporary designs with 
sensational features, such as the swimming pool 
located on the ninth floor, with stunning views 
over the streets of Melbourne.
The golden era was followed, however, in the 
late 1990s, by a period of decline, after being 
sold by Denton Corker Marshall. Its comeback 
would only happen in 2013, when the new 
owners – Dion Chandler, Ozzie Kheir and Simon 
Ongarato – commissioned Hanchem to give the 

makeover total do hotel: da marca ao logótipo, 
passando pelo conceito de interiores, tudo foi 
totalmente revisto para trazer o Adelphi Hotel 
de volta à ribalta.
Com a tagline «envolva os seus sentidos», o 
renascido Adelphi Hotel tem na doçura das 
sobremesas o seu tema central e foi a partir delas 
que a Hanchem criou uma identidade visual que 
gradualmente desperta cada um dos sentidos 
dos hóspedes, num banquete de sofisticação e 
requinte. Embora ao comando do tema central 
do hotel esteja o restaurante Om Nom, com as 
suas irresistíveis sobremesas, as referências a 
estes deleites gastronómicos estão presentes 
em todos os ambientes: chão e paredes em 
negro profundo cobrem as divisões como se de 
chocolate derretido se tratassem e os detalhes 
coloridos remetem para as tonalidades alegres 
das sobremesas, criando um clima sumptuoso, 
no qual todos os sentidos são igualmente 
estimulados para criar uma doce e inesquecível 
experiência em Melbourne. 

hotel a full makeover: from the branding and the 
logo to the interior design, everything has been 
completely revised to bring the Adelphi Hotel 
back to centre stage. 
With the tagline «engage your senses», the 
new-look Adelphi Hotel has the sweetness of 
desserts as its central theme and it is from this 
that Hanchem has created a visual identity that 
gradually stirs each of the guests’ senses, in 
a banquet of sophistication and refinement. 
Although the Om Nom restaurant, with its 
irresistible desserts, is in control of the hotel’s 
central theme, references to these gastronomic 
delights can be found throughout: black 
flooring and walls cover the rooms as if melted 
chocolate, while the colourful detailing refers 
to the bright colours of the desserts, creating a 
sumptuous atmosphere, in which all the senses 
are equally stimulated to produce a sweet and 
unforgettable experience in Melbourne.  
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Pensado para estadias prolongadas, o The William 
foi oficialmente inaugurado há pouco mais de 
um ano perto do Bryant Park, em Manhattan, 
Nova Iorque. Os dois edifícios que recebem hoje o 
moderno hotel acolhiam, desde 1924, o Williams 
Club, um clube privado de ex-alunos da escola de 
artes Williams College. Submetido a uma completa 
renovação, o espaço de seis pisos mantém uma 
forte ligação às artes, e os Curadores de Cultura 
do hotel prometem orientar os hóspedes para que 
estes possam viver Manhattan como um nativo. 
Alojando-se numa das 33 suítes disponíveis, os 
hóspedes podem desfrutar de uma atmosfera 
sofisticada, em ambientes marcados pelo conforto, 
design e tecnologia. Graças à colaboração da In 
Situ Design e da Lilian B. Interiors com o artista 
William Engel, cada divisão foi transformada numa 
autêntica obra de arte tridimensional. Atribuindo 
uma cor a cada piso, os criativos recorreram a 
paletas monocromáticas de azul, rosa, verde, laranja 
e amarelo para cobrir paredes, mobiliário, tapetes e 
roupa de cama. 

Designed for extended stays, The William was 
opened a little over a year ago close to Bryant Park in 
Manhattan, New York. The two buildings that today 
house the modern hotel welcomed, from 1924, the 
Williams Club, a private club for former students of 
the Williams College art school. Having undergone 
a complete overhaul, the six-storey space keeps up 
strong ties with the arts, and the Culture Curators of 
the hotel promise to guide guests so that they can 
experience Manhattan like natives.
Staying in one of the 33 suites on offer, guests 
can enjoy a sophisticated setting, in environments 
marked by comfort, design and technology. Thanks 
to the collaboration of In Situ Design and of Lilian 
B. Interiors with artist William Engel, each room has 
been transformed into a veritable three-dimensional 
work of art. Giving each floor a colour, the designers 
have used monochrome palettes of blue, pink, green, 
orange and yellow to cover walls, furniture, rugs and 
bed linen.  

THE WILLIAM 
Viver Manhattan ˙ Living Manhattan
˙Estela Ataíde Texto Text ˙1 ©Eric Striffler; 2,3,4,5 ©Eric Laignel Fotografia Photography
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Albergado por um edifício histórico no bairro 
Eixample, em Barcelona, este hotel de quatro 
estrelas, com 78 quartos, foi desenhado pelo 
gabinete TBI em torno de dois requerimentos 
incontornáveis: primeiro, a obrigação, junto do 
Departamento de Proteção de Monumentos de 
Barcelona, de conservar tanto a fachada como uma 
escadaria em mármore no interior e, segundo, o nome 
do hotel, «Gala», em honra da esposa e musa do 
artista surrealista Salvador Dalí. 
Além de referências ao trabalho do pintor e à sua 
musa, o projeto do Hotel Vincci Gala vive também do 
inesperado, à semelhança da inóspita parceria entre 
Dalí e Gala, assentando em constantes contrastes 
entre discreto e extravagante, elegante e informal, 
antigo e novo. 
Aliada aos opostos, surge a presença repetida da 
cor dourada, que se multiplica em tons e aplicações 
distintas, tanto na fachada como no interior do 
edifício. À pedra e ao mármore da arquitetura 
original, os criativos do TBI acrescentaram diversos 
pormenores em metal, que se torna no material 
principal deste projeto.

Housed in an historic building in the neighbourhood 
of Eixample, in Barcelona, this four-star hotel 
containing 78 rooms was designed by the TBI 
studio according to two unavoidable requirements: 
firstly, the obligation, with the Barcelona Monument 
Protection Department, to preserve both the façade 
and the marble staircase in the interior and, secondly, 
to retain the name of the hotel, «Gala», in honour of 
the wife and muse of surrealist artist Salvador Dalí.
In addition to references to work of the painter 
and to his muse, the Hotel Vincci Gala project 
also features the unexpected, just as the unlikely 
partnership between Dalí and Gala, based on 
constant contrasts between the discreet and the 
extravagant, the elegant and the informal, the old 
and the new. 
Combined with the opposing elements, the repeated 
presence of the colour gold appears in different 
shades and applications, both on the façade and the 
interior of the building. The creative minds at TBI 
have added various metal details to the stone and 
marble of the original architecture, making it the main 
material of this project.  

HOTEL VINCCI GALA 
A Musa de Dalí ˙ Dalí’s Muse
˙Estela Ataíde Texto Text ˙José Hevia Fotografia Photography
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Embora no Panteão de Paris os nomes femininos 
não cheguem sequer ao número de dedos de uma 
mão, o Hotel Les Dames du Panthéon, situado 
no histórico 5ème arrondissement antecipou-se 
a prestar tributo às mulheres que marcaram a 
história francesa. 
Tendo uma inspiração distinta em cada um dos 
seis pisos, Valérie Manoïl recorreu, nos 35 quartos, 
a uma combinação de design moderno e retro 
para criar ambientes que refletissem o espírito 
indomável das mulheres que homenageiam.  
Mulheres extremamente inteligentes, as Cocottes 
utilizavam os seus poderes de sedução para se 
afirmarem na sociedade francesa do século XX, 
encontrando-se este mundo, onde determinação 
e luxúria se fundiam, refletido no primeiro piso 

Although you could count the number of female 
names in the Paris Pantheon on a single hand, 
the Les Dames du Panthéon Hotel, located in 
the historic 5th arrondissement has pre-empted 
it by paying tribute to women that have marked 
French history.
With a different source of inspiration for each 
of the six floors, Valérie Manoïl has used, in the 
35 rooms, a combination of modern and retro 
design to create environments that reflect the 
indomitable spirit of the women they honour.
Extremely intelligent women, the Cocottes used 
their powers of seduction to make their mark 
in 20th century French society, with this world, 
in which determination and luxury are blended, 
reflected on the first floor of the hotel. Edith Piaf 

LES DAMES 
DU PANTHÉON
Homenagem no Feminino
Tribute in the Feminine
˙Estela Ataíde Texto Text ˙ Les Dames du Panthéon Fotografia Photography
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do hotel. Edith Piaf domina o andar seguinte, 
onde reina o estilo dos anos 1950, assinalados 
por peças vintage e, subindo para o terceiro 
piso, entra-se no universo da escritora George 
Sand, defensora das causas femininas. A história 
de amor entre Juliette Gréco e o músico negro 
Miles Davis, precocemente interrompida pela 
segregação racial, inspira o quarto andar, cuja 
decoração remete para o mundo do jazz. Também 
o estilo africano do quinto piso nasce do amor 
inter-racial, mais especificamente das sensuais 
Signares, mulheres nascidas, a partir do século 
XV, de relações entre escravas e colonizadores 
europeus. Marguerite Duras é, no sexto piso, a 
última homenageada de um hotel inspirado em 
mulheres, famosas ou anónimas, que ficaram na 
história pelas suas escolhas corajosas. 

dominates the next floor, in which the style of the 
1950s prevails, revealed in vintage pieces and, 
climbing to the third floor, you enter the universe 
of writer George Sand, defender of feminine 
causes. The love story between Juliette Gréco and 
black musician Miles Davis, brought to an early end 
by racial segregation, inspires the fourth floor, with 
its décor reflecting the world of jazz. The African 
style of the fifth floor also comes from interracial 
love, and more specifically from the sensual 
Signares, women born from the 15th century 
onwards, from relationships between slaves and 
European colonists. Marguerite Duras, on the sixth 
floor, is the last person to be honoured in this hotel 
inspired by women, famous or anonymous, who 
have taken their place in history as a result of their 
courageous choices.   

Depois de algum desequilíbrio alimentar que acompanhou a quadra 
natalícia, é bom fazer um pequeno plano de desintoxicação. Começar 
o ano com uma dieta leve e líquida é excelente para desintoxicar o 
organismo e ajudar a perder os quilos que porventura se tenham 
instalado nesta época. Faça três dias de alimentação apenas à base 
de líquidos: sumos de fruta naturais e sem açúcar, sopas de legumes 
em puré leve, batidos de frutas e batidos verdes, com espinafres 
e aipo, por exemplo, feitos de preferência com leite magro, leite de 
aveia ou de arroz.
Com esta dieta depurativa comece também a preparar-se 
psicologicamente para fazer uma mudança na sua vida, rumo à saúde 
e ao bem-estar. Lembre-se de duas coisas: primeiro, que as decisões 
que tomámos na entrada do novo ano perdem a sua força com o 
passar do tempo; depois, a educação alimentar não deve ser um 
castigo e todos os regimes muito restritivos não resistem durante 

muito tempo, além de nos deixarem deprimidos e tensos.
Procure ajuda profissional para se tornar mais saudável. Muitas vezes 
achamos que devemos fazer tudo sozinhos, sem ajuda. Isso é errado 
e a melhor maneira de termos sucesso com as nossas intenções 
é procurar conselho especializado, quer seja para deixar de fumar, 
perder peso ou comer melhor. Um profissional ajuda-nos a criar 
rotinas e métodos, ensina a manter firme a decisão tomada, apoia 
para que não se fraqueje a meio do caminho.
Se a intenção, e até mesmo necessidade, é perder peso ou aprender 
a comer saudavelmente, marque uma consulta com um nutricionista. 
Quem me procura para reeducação alimentar e remodelação corporal 
sabe que terá o apoio integral de toda uma equipa devotada a fazer 
com que o programa pessoal tenha sucesso.
Não desista das suas boas intenções. Ponha-as em prática. Tenha 
um ano feliz, saudável e belo!

Following a short spate of dietary imbalance throughout the 
Christmas period, it’s good to draw up a small detoxification plan. 
Beginning the year with a light and liquid diet is excellent for 
detoxifying the body and helping shed the pounds that may have 
piled on over the festivities. Undertake a three-day stint consuming 
nothing but liquids: natural fruit juices, with no added sugar, lightly 
puréed vegetable soups, fruit shakes and green shakes, with spinach 
and celery, for example, made ideally with skimmed milk, oat milk 
or rice milk.
Alongside this purifying diet, start to prepare yourself 
psychologically too, towards making a change in your life, towards 
health and wellness. Keep two things in mind: firstly, that the 
decisions you make at the start of the New Year lose their strength 
as time passes; then, food education shouldn’t be punishment and 
any very restrictive diet doesn’t work for very long, besides making 

you feel depressed and tense.
Look for professional help to become healthier. People often feel 
that they should do everything alone, without help. This is wrong 
and the better way to succeed in your intentions is to look for 
specialist advice, whether for quitting smoking, losing weight or 
eating better. A professional helps you to create routines and 
methods; teaches you how to stick to the decision you’ve taken; 
supports you so that you don’t crumble halfway into your plan.
If your intention is, or if you need to lose weight or to learn how 
to eat more healthily, make an appointment to see a nutritionist. 
Anyone who comes to me for food re-education and body reshaping 
knows that they will have the full support of an entire team devoted 
to ensuring their personal programme produces results.
Don’t give up on your good intentions. Put them into practice. Have 
a happy, healthy and beautiful year! 

Boas Intenções de Ano Novo 

OPINIÃO
O P IN I O N

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

www.clinicadotempo.com
Call Center Internacional : +351 21 458 85 00
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Humberto Barbosa
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NUNAVUT
No Topo do Mundo ˙ On Top of the World
˙Maria Pires Texto Text ˙Canadian Tourism Commission Fotografia Photography
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Terra nova, não em idade, porque 
se perdeu nas brumas do tempo o 
nascimento de tão vasta e quase 
intocada paisagem de geleiras, icebergs 
e tundras. Nova a divisão do mapa do 
Canadá, em 1999, que deu origem a 
Nunavut, «terra nossa» em Inuktitut, e 
que possui uma área que abrange um 
quinto do território canadense.
Apreciar a arte dos escultores e tecelões 
em Cape Dorset e em Pangnirtung, 
ouvir as histórias dos povos aborígenes, 
saborear um cozido de caribu, conhecer o 
Festival de ArtesAlianait, visitar o Museu 
Nunatta Surakutaangit, em Iqaluit, a 
capital, que retrata a história dos Inuits 
e dos povos do norte, assistir aos ritmos 
de dança ao som de tambores, etc. são 
alguns dos convites que Nunavut faz, 
brindando o céu com o sol da meia-noite 
ou com auroras boreais. 
Esquia-se, viaja-se pelo oceano gelado 
do Ártico, em busca de ursos polares, 
baleias e narvais; conduz-se um trenó 
puxado por cães, e descobrem-se todos 
os encantos das terras de gelo e luz… 
no topo do mundo.

A new land, not in age, because the 
origins of such a vast and almost 
untouched landscape of glaciers, icebergs 
and tundra have been lost in the mists of 
time. Its division on the map from Canada 
is new however, from 1999, giving rise 
to the territory of Nunavut, «our land» in 
Inuktitut, boasting an area covering one 
fifth of Canada.
Appreciating the art of sculptors 
and weavers in Cape Dorset and in 
Pangnirtung, hearing stories told by 
the native people, tasting caribou stew, 
visiting the Alianait Arts Festival, or 
the Nunatta Surakutaangit Museum, 
in Iqaluit, the capital, which reveals the 
history of the Inuit and the peoples of 
the north, witnessing dance rhythms 
to the sound of drums, etc., are some 
of the invitations Nunavut makes, 
treating the sky to the midnight sun or 
to aurora borealis. 
Go skiing, cross the frozen ocean of the 
Arctic, in search of polar bears, whales 
and narwhals; go on a sled ride, pulled 
along by dogs, and discover the many 
charms of the land of ice and light…
on top of the world.

It’s not in any city in the world that you can enjoy a 
cosmopolitan environment and, at the same time, be just 
a moment away from magnificent natural scenery. But 
Auckland is one such place. New Zealand’s largest city has a 
sunny climate, lush forests, peaceful bays, beaches of black 
and golden sand, volcanoes boasting stunning views over 
the city and the harbour. Experiencing the rhythm of the 
culture of Polynesia, hiking, taking a boat trip, enjoying the 
excellent wine and the food, going shopping are just some 
of the experiences Auckland has to offer. 

Não é em qualquer cidade do mundo que se pode usufruir 
de um ambiente cosmopolita e, simultaneamente, estar a 
um passo de magníficas paisagens naturais. Mas Auckland 
é uma delas. A maior cidade da Nova Zelândia possui um 
clima ensolarado, florestas exuberantes, baías tranquilas, 
praias de areia preta e dourada, vulcões que proporcionam 
vistas deslumbrantes sobre a cidade e o porto. Viver o ritmo 
da cultura da Polinésia, caminhar, passear de barco, apreciar 
os excelentes vinhos e a gastronomia, fazer compras são 
apenas algumas das experiências que Auckland oferece.

AUCKLAND
Tão Perto da Natureza 
So Close to Nature
˙Maria Pires Texto Text ˙Tourism New Zealand/ 1 ©Gareth Eyres; 2 ©Explore NZ; 3 ©AJ Hackett Bungy New Zealand Fotografia Photography
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Capital of the country of the same name, small 
in size, but a major economic centre, the City of 
Luxembourg is rich in tourist attractions and boasts 
a varied cultural programme, which is in no way 
behind Europe’s major cities.
The main attractions can be seen on foot, strolling 
along the valley of the River Clausen towards the 
centre through gardens and ancient ruins. Set 
into the rocks, lies a series of caves, tunnels and 
fortifications known as the Casemates du Bock.
In this country represented by Grand Dukes, a 
visit to the Grand Ducal Palace is a must. In the 
Place Guillaume II you can see a bronze equestrian 
statue erected in honour of Grand Duke William II, 
and the town hall. Nearby, stands the Notre-Dame 
Cathedral. In the city’s new district, Kirchberg, 

lies the financial hub with bank and European 
Union institution headquarters. In addition to 
many other buildings of interest – a harmonious 
contrast between old and modern architecture 
–, a third of the City of Luxembourg is covered by 
parks and gardens, all impeccably tended. As is 
the rest of the city, incidentally. There are more 
than enough reasons to visit the city and for it to 
have been classified a World Heritage Site.         

Capital do país homónimo, pequeno em tamanho, 
mas um grande centro económico, a Cidade do 
Luxemburgo é rica em atrações turísticas e com 
uma oferta cultural diversificada, que em nada fica 
atrás das grandes metrópoles europeias. 
As principais atrações podem ser conhecidas a pé, 
caminhando pelo vale do Rio Clausen em direção 
ao centro por entre jardins e ruínas antigas. 
Fincado nas rochas, encontra-se um conjunto 
de cavernas escavadas e fortificações 
conhecidas como Casamatas. 
País representado por um Grão-duque, é 
imprescindível uma visita ao Palácio dos Grandes 
Duques. Na Praça Guilherme é possível ver uma 
estátua equestre de bronze, erigida em honra do 
Grão-duque Guilherme II, e a Câmara Municipal. Não 
longe está a catedral de Nossa Senhora. Na parte 

nova, Kirchberg, encontra-se o coração financeiro 
com as sedes dos bancos e das instituições da 
União Europeia. Para além de muitos outros 
pontos de interesse edificados  – um contraste 
harmonioso entre a arquitetura antiga e moderna 
–, um terço da Cidade do Luxemburgo está 
coberto por parques e jardins, impecavelmente 
tratados. De resto, como toda urbe. Há razões de 
sobra para visitar a cidade e para que esta tenha 
sido classificada Património da Humanidade.

CIDADE DO
LUXEMBURGO
Harmoniosos Contrastes
Harmonious Contrasts
˙Maria Pires Texto Text ˙ONT/ 1 ©Sebastian Grebille; 2 ©Thomas 
Stankiewicz; 3 ©Robert Theisen; 4 ©Claudine Bosseler; 
5 ©Christof Weber Fotografia Photography
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Green, for the nature that intended to preserve the 
city, interspersed throughout it. Blue, for the lakes, 
rivers, canals. Stone and concrete, for the buildings 
erected centuries ago and for those reaching for 
the sky, modern and dizzying. This first peek of 
Hamburg, Germany’s second largest city, did not 
mention the port, one of Europe’s largest, gateway 
to the world, where the movement of cargo ships, 
majestic cruise liners, elegant yachts and people is 
mind-boggling.

Verde, pela natureza que se quis preservar e que 
intermeia a cidade. Azul, pelos lagos, rios canais. 
De pedra e betão, pelos edifícios erigidos há 
séculos e pelos que se elevam aos céus, modernos 
e vertiginosos. Este primeiro soslaio sobre 
Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, 
não contemplou o porto, um dos maiores da Europa, 
a porta do mundo, onde o movimento de navios 
cargueiros, cruzeiros majestosos, iates elegantes 
e de gente é alucinante.

HAMBURGO
Charme Cosmopolita ˙ Cosmopolitan Charm
˙Maria Pires Texto Text ˙GNTB 1,2,5 ©Ralf Brunner; 3 ©Christian Spahrbier; 4 ©Hans Peter Merten; 6 ©Tierpark 
Hagenbeck Gemeinnützige Gesellschaft mbH/ Michael Pasdzior; 7 ©Joachim Messerschmidt Fotografia 
Photography
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Depois, é partir à descoberta do seu charme 
cosmopolita: da zona histórica, ou de Speicherstadt, 
antiga zona de armazéns, de arquitetura clássica em 
tijolos, apoiada em milhares de colunas de carvalho 
e atravessada por canais e pontes antigas; ou 
ainda visitar HafenCity, um dos maiores projetos 
arquitetónicos urbanos na Europa.
Museus, monumentos, boutiques finas, lojas de 
antiguidades, restaurantes, hotéis, teatros, palcos 
de música, discotecas, bares e cabarés… deixam sem 
fôlego habitantes e estrangeiros, que hesitam entre 
ficar e fazer-se ao mar, quiçá no Queen Mary 2, que 
desliza, elegante, ao longo do Elba.

Then, let’s set off in search of its cosmopolitan 
charm: of its historic quarter, or of the 
Speicherstadt, the old warehouse district, with its 
classic brick architecture, supported on thousands 
of oak columns and crisscrossed by canals and old 
bridges; or also to visit HafenCity, one of Europe’s 
largest urban architectural projects.
Museums, monuments, fancy boutiques, antique 
shops, restaurants, hotels, theatres, music venues, 
clubs, bars and cabarets…leave locals and foreigners 
breathless, as they hesitate between staying and 
setting off to sea, perhaps aboard the Queen Mary 
2, which glides elegantly along the Elbe.  
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NUDO
Persuasão Oriental ˙ Oriental Persuasion
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Tony Roslund Fotografia Photography
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Foi de passagem por uma das ruas de Spokane, 
cidade do estado norte-americano de Washington, 
que demos com o NUDO. O vermelho e o amarelo 
dos desenhos que animam as paredes do 
restaurante, projetados propositadamente para 
o efeito (viemos a saber), saltaram logo à vista 
através da vidraça e convidaram-nos a entrar.
Descobrimos que Josh Hissong, proprietário do 
NUDO ramen house – assim se lê na placa da 
entrada –, é, juntamente com Armando Hurtado, 
sócio do gabinete de arquitetura e design que 
assinou o projeto, o HDG, sediado também 
em Spokane. A ideia de ambos foi que aqui se 
respirasse uma atmosfera «Japan Cool». Assim 
se compreende por que é que as paredes brancas 
terminam em ângulos agudos, lembrando os 
contornos de um origami, e a madeira escura 
remete para o tom do cedro japonês carbonizado. 
As mesas, dispostas longitudinalmente ao longo 
do espaço, contribuem para conferir ao NUDO um 
ambiente marcadamente clean e ordenado.

It was when driving along one of the streets of 
Spokane, city in the US state of Washington, that 
we came across NUDO. The red and yellow of the 
illustrations brightening up the restaurant’s walls, 
designed especially for that purpose (we later find 
out), jumped right out at us through the glass, 
inviting us to go inside. 
We found out that Josh Hissong, the owner of 
NUDO ramen house – so reads the name on 
the entrance sign –, is, together with Armando 
Hurtado, a partner of the architecture and design 
studio responsible for the project, HDG, also 
based in Spokane. The idea they both had was to 
produce a «Japan Cool» atmosphere. It therefore 
makes sense why the white walls end in acute 
angles, recalling the contours of origami, and the 
dark wood brings to mind the colour of charred 
Japanese cedar. The tables, arranged lengthwise 
along the space, contribute to giving NUDO a 
particularly clean and ordered environment. 

LIGHT CAVE
Jogo de Reflexos ˙ Reflective Interplay
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Tetsu Hiraga Fotografia Photography
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blocos de gelo, ora ondulantes como se de uma criatura se 
tratasse, dando vida a um ser que sobrevoa livremente o 
espaço, chegando mesmo a entrelaçar-se com a estrutura 
de ripas de madeira vermelha que demarca as divisões 
interiores. Este «ser voador» é constituído por cumes e 
sulcos dinâmicos que artisticamente formam fragmentos 
radiosos, criando um jogo astuto de brilhos e reflexos que, 
no seu conjunto, querem lembrar a serena luminosidade de 
um dia fresco de inverno.
Subjugado a uma sensação de movimento animado, o Light 
Cave, concluído há pouco mais de um ano, procura fundir 
o aconchego de uma caverna, imbuindo-a da constante 
transformação que acompanha a vida. O resultado é 
uma envolvência marcadamente intimista, ideal para se 
desfrutar de uma refeição tranquila ou passar um serão em 
boa companhia.

Tóquio surpreende-nos a cada visita, assim como nos 
surpreende cada sítio que emerge nesta cidade cintilante. 
Eis o que sentimos quando nos deparamos com o Light 
Cave, um bar / restaurante, cujo design de interiores, 
assinado pelo premiado gabinete japonês Moriyuki 
Ochiai Architects, nos transporta para um universo 
antagonicamente sombrio e luminoso.
É como se mergulhássemos numa caverna estreita, que 
se alonga por 96 m2, em que o negrume geral do espaço 
se deixa quebrar por apontamentos rubros e por um «ser 
de luz» – chamemos-lhe assim – que anima o teto. Se as 
cadeiras e o chão do Light Cave são negros, as paredes e 
os tampos das mesas alternam entre o preto e o vermelho. 
Mas é a parte superior que salta de imediato à vista, já que 
avivada por placas de alumínio reciclado, ora rígidas como 

creature, bringing life to a being flying freely over the space, 
and even intertwining with the structure of red wooden 
slats that mark out the interior rooms. This «flying being» 
is made up of dynamic peaks and troughs that artistically 
form bright fragments, creating a cunning interplay of 
sparkle and reflections, which, as a whole, brings to mind 
the peaceful luminosity of a crisp winter’s day.
Subjected to a sensation of spirited movement, the 
Light Cave, concluded a little over a year ago, strives 
to merge the cosiness of a cave, imbuing it with the 
constant transformation that comes with life. The result 
is a particularly comforting setting, ideal for enjoying a 
peaceful meal or for spending an evening in good company.

Tokyo surprises us with every visit, just as every place 
that appears in the shimmering city astounds us. This is 
just what we felt when we came across the Light Cave, a 
bar / restaurant, the interior design of which, created by 
prizewinning Japanese studio Moriyuki Ochiai Architects, 
takes us to an antagonistically sombre and bright universe.
It is as if we were diving into a narrow cave, extending 
over 96 sqm, in which the general gloom of the space is 
broken by red detailing and by a «being of light»  – shall 
we say – cheering up the ceiling. If the chairs and the floor 
of the Light Cave are black, the walls and the tabletops 
alternate between black and red. But it’s the upper part 
that immediately grabs your attention, given that it is 
brightened up with recycled aluminium sheets, one moment 
rigid like blocks of ice, the next undulated as if they were a 
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Um local de restauração pode ser um espaço em 
que todo o design é pensado ao pormenor e que 
bebe inspiração em criações artísticas, como uma 
série de fotografias do norte-americano Jordan 
Sullivan. Quando olhamos para Death Valley, 
assim se chama a referida série de imagens, e para 
o Finefood – este simpático restaurante / café 
/ bistrô em Estocolmo –, logo encontramos um 
denominador comum: a delicada paleta de cores.
Foi o gabinete de design Note que encontrou 
o mote da decoração e projetou o Finefood 
ao detalhe, espelhando a herança minimalista 
emblematicamente sueca e recorrendo a materiais 
tipicamente escandinavos, salvo algumas 
exceções, como o mármore verde-escuro da 
Guatemala. Aliás, são precisamente as tonalidades 
esverdeadas as que predominam neste espaço, 
contrastando, porém, com tons salmão e pêssego.
Este projeto contempla diversas peças concebidas 
propositadamente para o espaço que lhe conferem 
uma identidade própria – tal como o padrão 
«espinha de peixe» do chão, as mesas, os sofás 
e as estantes – e dão ao Finefood argumentos 
válidos para que a sua atmosfera tenha tanto de 
leve como de apaziguante.

A place to eat can be a space in which the entire 
design has been created with details in mind and 
which draws its inspiration from artistic creations, 
such as a series of photographs by American 
Jordan Sullivan. When you look at Death Valley, 
as the said series of images is called, and at 
Finefood – this friendly restaurant / café / bistro 
in Stockholm –, you immediately spot a common 
denominator: the delicate palette of colours.
It was Note design studio that found the motto 
for the décor and designed Finefood in detail, 
reflecting the emblematically Swedish minimalist 
legacy and using typically Scandinavian materials, 
save some exceptions, such as the dark green 
marble from Guatemala. In fact, varying shades 
of green are precisely what predominate in this 
space, contrasting, however, with hues of salmon 
and peach.
This project features many pieces designed 
especially for the space, giving it its very own 
identity – such as the herringbone pattern on the 
floor, the tables, the sofas, and the shelving – and 
endow Finefood with valid arguments to claim to 
have an atmosphere as light as it is soothing.

FINEFOOD
Inspiração Imagética ˙ Photographic Inspiration
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Note Fotografia Photography
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A equação do Kinoya deriva de emoções intensas, da 
intimidade, do caos, do confinamento... Um pedaço de 
Japão em plena cidade canadiana de Montreal, o interior 
deste renovado bistrô japonês brota da imaginação do 
designer Jean de Lessard, que se inspirou num izakaya, 
local que no Japão funciona como espaço de convívio 
informal onde habitualmente se bebe cerveja e sake ao 
sabor de alguns petiscos.
Apesar de ter herdado o sistema de iluminação e o 
mobiliário do seu antecessor, o renovado miolo do Kinoya 

desafia a uma constante exploração e descoberta visual. 
Lembra um casulo assimétrico, composto por triângulos de 
tamanhos diferentes, como se do interior de um origami se 
tratasse. Um toque de anarquia e rudeza, potenciado por 
desenhos e graffitis, conferem-lhe uma energia própria… 
A iluminação suave joga a favor de uma atmosfera 
acolhedora onde os aromas das iguarias asiáticas se 
fundem com o cheiro da madeira que reveste o interior 
deste espaço, cuja identidade oscila entre a simplicidade 
e o requinte.

The formula behind Kinoya is derived from intense 
emotions, of intimacy, of chaos, of confinement… A piece 
of Japan in the heart of the Canadian city of Montreal, the 
interior of this renovated Japanese bistro springs from the 
imagination of designer Jean de Lessard, who found his 
inspiration in a izakaya, a venue that in Japan works as a 
space for informal gatherings in which to drink beer and 
sake while enjoying a few snacks.
Despite having inherited the lighting system and the 
furniture from his predecessor, the renovated core of the 

Kinoya demands constant visual exploration and discovery. 
It brings to mind an asymmetric cocoon, made up of 
triangles in varying sizes, as if the interior were a piece of 
origami. A touch of anarchy and harshness, made possible 
though illustrations and graffiti, give it is own energy… The 
soft lightning works in favour of a welcoming atmosphere 
in which the aromas of Asiatic delicacies blend with the 
scent of wood lining the interior of this space, the identity 
of which fluctuates between simplicity and refinement. 

KINOYA
Exploração Visual ˙ Visual Exploration
˙Carolina Xavier e Sousa Texto Text ˙Adrien Williams Fotografia Photography
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Os doces estiveram sempre presentes na mesa de Natal, 
e o fim-de-ano foi festejado com um jantar de príncipe, 
regado com espumante. Agora é altura de corrigir o 
mal feito. 

O Natal e a passagem do ano deixaram como herança 
o excesso de doces, fritos, bebidas e comidas ricas e 
pesadas… e, além de uns quilinhos a mais, deixaram 
também o nosso organismo pelo menos ligeiramente 
intoxicado com tanto açúcar e gordura. Não vale a pena 
desesperar. Agora que as festas já passaram o importante 
é cuidar da saúde para começar o ano da melhor forma.
O ideal nesta altura é limpar o nosso corpo, através de 
uma alimentação que permita desintoxicar e depurar o 
organismo. Beber muita água durante o dia e abdicar do 
consumo de carne seria o ideal, mantendo uma dieta à 
base de frutas e verduras.

COMEÇAR BEM PELA MANHÃ
Comece o dia com uma rodela de ananás ou meia papaia. 
Depois, coma duas colheres de sopa de cereais ricos em 
fibra com um iogurte ou leite de soja ou de aveia, ou coma 
uma fatia de pão integral com um queijo fresco.

DIVIDIR AS REFEIÇÕES
Ao longo do dia, no intervalo das refeições, beba muita 
água e coma maçãs. Se tomar o pequeno-almoço às oito 
da manhã, coma uma maçã às dez. Se for almoçar tarde, 
por volta das duas horas, coma outra maçã ou um iogurte 
ao meio-dia.
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Recuperar dos 
excessos das festas
Recovering from
festive excesses

Sugary delights a constant temptation over Christmas, and 
New Year’s celebrations celebrated with overindulgence 
washed down with champagne. Now the time has come to 
repair any damage done.

Christmas and New Year have left a legacy of excess 
sweets, fried foods, drinks and rich and heavy food... and, 
along with a few extra kilos, they have also left our body 
at least slightly poisoned with so much sugar and fat. 
There’s no need for despair though. Now that the holidays 
are over what matters is taking care of your health to 
begin the year in the best way. 
The best thing at this time of year is to cleanse the body, 
through a diet that allows it to detoxify and purify. Ideally 
drink a lot of water during the day and refrain from eating 
meat, while sticking to a diet based on fruit and greens.

START THE DAY AS YOU MEAN TO GO ON
Start the day with a slice of pineapple or half a papaya. 
Then eat two tablespoons of fibre rich cereals with a 
yoghurt, soy milk or oat milk. This could also be a slice of 
wholemeal bread with some fresh cheese.

EAT LITTLE, OFTEN  
Throughout the day, in between meals, drink plenty of 
water and eat apples. If you have your breakfast at eight 
o’clock in the morning, eat an apple at ten. If you have your 
lunch late, at around two o’clock, eat another apple or a 
yoghurt at midday.

PU
B 
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EAT THROUGHOUT THE DAY
During the afternoon, try to eat a small piece of fruit 
every two hours: an apple, a kiwi fruit, a papaya, a guava, 
a mango, a banana or a slice of pineapple. If you can get 
hold of some berries, such as raspberries, blackberries 
and blueberries, these are excellent options, with great 
antioxidant properties, especially blueberries.

THE END OF THE DAY
At dinnertime, just eat a good bowl of vegetable soup and 
bear in mind that this should be your last meal of the day. 
After dinner don’t have any snacks. If you feel like eating 
something, drink herb tea, such as lemon balm, lemon 
verbena, mint or lemongrass. The warm and aromatic drink 
will satisfy you desire to eat.

You’ll see that your body will appreciate this week of 
balancing out. Afterwards, if you want to stay healthy and 
relearn eating habits, seek out a nutritionist and begin a new 
chapter in your life. Have a Happy and Healthy New Year and 
remember that your health begins with what you eat. 

    

ALIMENTE-SE AO LONGO DA TARDE
Durante a tarde, tente comer uma peça de fruta pequena 
de duas em duas horas: uma maçã, um kiwi, uma papaia, 
uma goiaba, uma manga, uma banana ou uma rodela de 
abacaxi. Se tiver acesso a bagas, como a framboesa, 
amora e mirtilo, estas são excelentes opções e muito 
antioxidantes, principalmente o mirtilo.

O FINAL DO DIA
Ao jantar, limite-se a comer uma boa sopa de legumes e 
lembre-se que esta deve ser a sua última refeição do dia. 
Depois do jantar não ande a petiscar. Se sentir necessidade 
de comer alguma coisa, beba uma infusão de ervas como 
cidreira, lúcia-lima, hortelã ou príncipe. A bebida quente e 
aromática vai satisfazer o seu desejo de comida.

Vai ver que o seu corpo vai agradecer esta semana de 
equilíbrio. Depois, se quiser manter-se saudável e reeducar 
a sua alimentação, procure um nutricionista e comece uma 
nova etapa na sua vida. Tenha um Ano Novo com muita 
saúde, e lembre-se que a nossa saúde começa naquilo 
que comemos.

CALL CENTER INTERNACIONAL: +351  21 458 85 00
WWW.CLINICADOTEMPO.COM
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VERDE É A MELHOR COR
Faça do seu almoço uma refeição verde: uma boa dose de 
legumes cozidos temperados com azeite e vinagre, ou uma 
boa salada de alface, tomate, rúcula, canónigos e cenoura, 
também temperada com azeite e vinagre. Pode incluir na 
refeição um queijo fresco pequeno, ou um terço 
de requeijão, ou um pedaço de tofu.

GO FOR GREEN
Make your lunch a green meal: a good portion of cooked 
vegetables drizzled with olive oil and vinegar, or a fine salad 
of lettuce, tomato, rocket, lamb’s lettuce and carrot, also 
drizzled with olive oil and vinegar. The meal can also feature 
a small fresh cheese, some cottage cheese, or some tofu.

DON’T DRINK AND EAT
Avoid drinking at mealtimes, even if it’s just water. When 
you drink during a meal you don’t chew your food as well, 
because you have a liquid helping the process. During 
this detox week, the best thing is to avoid any alcohol 
whatsoever. But if you really can’t help but drink when you 
eat, forget fizzy drinks and have a small glass of red wine of 
about four or five gulps of wine.

SE COMER… NÃO BEBA
Evite beber às refeições, mesmo que seja só água. 
Quando bebemos à refeição acabamos por mastigar 
pior os alimentos, porque temos um líquido para ajudar o 
processo. Durante esta semana de purificação, o ideal é não 
consumir de todo qualquer bebida que seja alcoólica. Mas 
se não consegue mesmo passar sem beber enquanto come, 
esqueça os refrigerantes e prefira um pequeno copo de 
vinho tinto, num equivalente a quatro ou cinco golos 
de vinho.



PANGKOR LAUT RESORT
Uma Ilha, Um Resort 
An Island, A Resort
˙Estela Ataíde Texto Text ˙YTL Hotels Fotografia Photography    

Localizada a cerca de cinco quilómetros ao largo 
da costa oeste da Malásia, ao longo do Estreito de 
Malaca, a ilha privada Pangkor Laut é um pequeno 
paraíso de beleza quase intocada. 
Nesta pequena ilha, apenas um resort recebe os 
hóspedes ávidos de desfrutar das baías isoladas, 
das praias imaculadas e da profunda serenidade que 
apenas a privacidade pode proporcionar. Envolto 
pela floresta, o Pangkor Laut Resort ocupa em 
exclusivo uma percentagem dos 300 hectares da 
ilha, pelo que o restante se mantém praticamente 
inalterado, revelando-se uma inesgotável fonte de 
surpresas naturais, que prometem deslumbrar os 
hóspedes constantemente.
Conforto, privacidade e elegância contemporânea 
definem este resort, cuja qualidade irrepreensível 
dos seus serviços justifica os inúmeros prémios 

Located about five kilometres off the west coast 
of Malaysia, along the Straits of Mallaca, the private 
island of Pangkor Laut is a small paradise of almost 
untouched beauty.
On this small island, only one resort welcomes guests 
keen to enjoy the isolated bays, the immaculate 
beaches and the profound peacefulness that 
only privacy can provide. Surrounded by forest, 
the Pangkor Laut Resort exclusively occupies a 
percentage of the island’s 300 hectares, ensuring 
that the rest remains practically unaltered, proving an 
endless source of natural surprises, which promise to 
continually amaze guests.
Comfort, privacy and contemporary elegance define 
this resort, in which the irreproachable quality of 
its services justifies the countless awards that 
it has been given since it was opened. Using 
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ROOMS HOTEL KAZBEGI 
Nas Montanhas do Cáucaso 
In the Caucasus Mountains
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Rooms Hotel Kazbegi Fotografia Photography

Envolto pela beleza arrebatadora das montanhas 
do Cáucaso, este magnífico resort em Kazbegi, 
Georgia, acolhe os seus hóspedes num ambiente 
moldado pela combinação de conforto e 
consideráveis níveis de luxo. 
Graças à aposta nos acabamentos em madeira 
e outros materiais naturais, o Rooms Hotels 
Kazbegi é dono do ambiente típico de um «hotel 
de montanha», resultado de uma cuidadosa 
combinação de arquitetura e design de interiores. 
Aos quartos simples, mas elegantes, acrescentam-
-se espaços comuns amplos, decorados com 
elementos de design industrial combinados com 
cadeirões em couro e tapeçarias vintage, que em 
conjunto criam uma atmosfera country. 

Surrounded by the stunning beauty of the 
mountains of the Caucasus, this magnificent 
resort in Kazbegi, Georgia, welcomes its guests 
in an environment shaped by the combination of 
comfort and considerable levels of luxury.
Thanks to the investment made in finishes in 
wood and other natural materials, the Rooms 
Hotels Kazbegi boasts the atmosphere typical 
to a «mountain hotel», resulting from the 
careful blend of architecture and interior design. 
The simple yet elegant rooms are joined by 
large communal spaces, decorated with pieces 
of industrial design, combined with leather 
armchairs and vintage rugs, which as a whole 
create a country feel.

que recebeu desde que foi inaugurado. Apostando 
em construções de madeira, que complementam e 
tiram partido da beleza natural da ilha, o Pangkor 
Laut Resort coloca diversas villas à disposição dos 
seus hóspedes que, caso procurem mais privacidade, 
podem hospedar-se numa das oito propriedades 
privadas existentes. Com duas a quatro villas e 
a sua própria piscina privativa, cada propriedade 
foi cuidadosamente decorada para se fundir com 
o ambiente que a rodeia, à semelhança do que 
acontece nas restantes villas do resort.
Acolhendo os seus visitantes com temperaturas 
convidativas, que variam entre os 20º e os 35º, 
Pangkor Laut é um oásis de tranquilidade, onde a 
beleza milenar natural é realçada por instalações 
onde luxo e design dão o retoque final para 
transformar esta ilha privada num festim para 
os sentidos.

timber constructions, which complement and take 
advantage of the island’s natural beauty, Pangkor 
Laut Resort places various villas at the disposal of its 
guests, who, if they are looking for more privacy, can 
stay in one of the eight private properties on offer. 
With two to four bedrooms and their own private 
swimming pool, each property has been lovingly 
decorated to blend into its surroundings, as is the 
case with the other villas in the resort.
Welcoming its visitors with inviting temperatures, 
varying between 20 and 35ºC, Pangkor Laut is an 
oasis of tranquillity, in which age-old natural beauty 
is highlighted by facilities where luxury and design 
add the final touch to transform this private island 
into a feast for the senses.

130  ˙  R E F Ú GI O ˙  h o u s eT REND S ˙  131  



HOSHINOYA KYOTO
Refúgio Nipónico 
Nipponese Refuge
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Hoshino Resorts Fotografia Photography    

Escondido nas montanhas, no distrito de 
Arashiyama, em Quioto, o Hoshinoya Kyoto 
convida os seus hóspedes a deixarem-se levar pela 
tranquilidade da natureza. Porta de entrada para 
a cultura e tradição da antiga capital japonesa, 
o resort é uma versão moderna do ryokan, hotel 
tradicional japonês que começou a servir os 
viajantes a partir do século XVII. 
É uma viagem de barco que conduz os hóspedes 
até este refúgio pitoresco nas margens do rio 
Ooi, apenas acessível por este meio. Chegados ao 
Hoshinoya Kyoto, são recebidos pela tranquilidade 
dos minuciosamente cuidados jardins tradicionais 
japoneses, o primeiro contacto com um resort que 
adiciona estilo contemporâneo aos mais elevados 
padrões da hospitalidade japonesa.  
Todos com vista para o rio Ooi e para as 
montanhas, os 25 quartos disponíveis resultam de 
uma mistura entre decoração tradicional japonesa 
e design moderno, ambos realçados pela beleza 
incontornável do cenário mágico que rodeia o 
Hoshinoya Kyoto.

Hidden in the mountains, in the district of 
Arashiyama, in Kyoto, the Hoshinoya Kyoto invites 
its guests to get caught up in peacefulness of 
nature. Gateway to culture and tradition of the old 
Japanese capital, the resort is a modern version 
of the ryokan, a traditional Japanese hotel that 
started serving travellers in the 17th century.
Guests reach this picturesque refuge on the 
banks of the River Ooi by taking a boat, as this is 
only way to get to it. Once they have arrived at 
the Hoshinoya Kyoto they are welcomed by the 
tranquillity of the meticulously tended traditional 
Japanese gardens, the first contact with a resort 
that adds contemporary style to the highest 
standards of Japanese hospitality.
Each one enjoying views of the River Ooi and 
of the mountains, the 25 rooms on offer result 
from a blend of traditional Japanese decoration 
and modern design, both highlighted by the 
incontrovertible beauty of the magical setting 
surrounding the Hoshinoya Kyoto.  
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INTERCONTINENTAL DAVOS
Futurismo nos Alpes ˙ Futurism in the Alps
˙Estela Ataíde Texto Text ˙InterContinental Hotels Group Fotografia Photography

Aninhada nos Alpes, 1560 metros acima do nível do mar, 
Davos, no cantão suíço de Grisons, é a cidade mais alta da 
Europa. Destino de eleição de apaixonados por desportos 
de inverno, a cidade redefine os padrões da hotelaria de luxo 
na região alpina desde dezembro de 2013, data em que foi 
inaugurado o luxuoso hotel InterContinental Davos. Desde 
então, os hóspedes têm à sua disposição 216 luxuosos 
quartos e suítes, um spa de 1200 m2, três restaurantes, dois 
bares e uma infinidade de atividades, independentemente 
da estação do ano em que visitem a cidade suíça.
Embora tenha começado a receber convidados há pouco 

Nestled in the Alps, 1560 metres above sea level, Davos, in 
the Swiss canton of Grisons, is the highest city in Europe. A 
prime destination for winter sports lovers, since December 
2013, the date on which the luxurious InterContinental 
Davos hotel was opened, the city has redefined the 
standards of the luxury hotel industry in the Alpine 
region. Ever since then, guests have at their disposal 216 
luxurious rooms and suites, a spa covering 1200 sqm, three 
restaurants, two bars and an endless array of activities, 
irrespective of the season in which they visit the Swiss city.
Although it only started welcoming guests a little over a 

mais de um ano, este resort de aparência futurista 
despertou a atenção dos curiosos desde que se 
iniciou a sua construção. Um marco espetacular na 
arquitetura alpina, o hotel distingue-se pelo seu 
formato oval e pela fachada inusitada, coberta 
de elementos em aço dourado. Responsável 
pelo arrojado projeto do edifício, o gabinete de 
arquitetura alemão Oikios ultrapassou vários 
desafios para concretizar uma ideia tão audaciosa 
– só a fachada exterior é feita de 820 toneladas 
de aço e composta por 60 mil peças. 
Apesar do exterior futurista, o InterContinental 
Davos presta homenagem às construções 
típicas de Grisons. Além de fazer eco da fachada 

year ago, this futuristic looking resort has sparked 
interest ever since construction began on it. 
A spectacular landmark in Alpine architecture, 
the hotel stands out for its oval shape and for 
its unusual façade, covered with gilded steel 
elements. The German architecture practice 
responsible for the daring design of the building, 
Oikios, overcame a series of challenges to bring to 
life such a daring idea – the façade alone is made 
of 820 tons of steel, in 60,000 pieces.
In spite of the futuristic exterior, the 
InterContinental Davos pays tribute to the typical 
construction of Grisons. In addition to echoing 
the metallic façade in countless decorative 
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metálica em inúmeros detalhes da decoração, 
seja no spa, nos restaurantes ou nos quartos, os 
designers de interiores da AB Living Design e da 
CM Design conferiram um toque tradicionalmente 
alpino aos ambientes através da incorporação de 
elementos em pedra e madeira. Em parceria com a 
construção contemporânea, os elementos locais 
dão uma elegância intemporal ao InterContinental 
Davos, que chegou a Davos para dotar a cidade 
suíça de um toque de irreverência futurista. 

details, whether in the spa, in the restaurants 
or in the rooms, the interior designers from 
AB Living Design and from CM Design added a 
traditionally alpine touch to the environments 
by incorporating elements in stone and wood. 
Working together with the contemporary 
construction, the local elements give a timeless 
elegance to the InterContinental Davos, which 
has arrived in Dacos to endow the Swiss city 
with a touch of futuristic irreverence.     
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NIKE 
Treinar com Estilo
Stylish Training

Fruto da colaboração entre a marca de desporto e o designer de 
moda brasileiro Pedro Lourenço, a coleção Nike x Pedro Lourenço 
teve como inspiração o desejo de associar luxo e exercício, 
conferindo um toque de classe ao equipamento de treino feminino. 
Pensada para o momento de transição entre o treino e o guarda-
-roupa do quotidiano, a coleção inclui três looks e duas opções de 
calçado, desenhados para serem utilizados em conjunto. Assente 
num jogo de proporções e camadas, a coleção pretende aumentar 
a confiança da atleta e assim melhorar a sua prestação desportiva.  

Resulting from the collaboration between the sports brand and 
Brazilian fashion designer Pedro Lourenço, the Nike x Pedro 
Lourenço collection finds its inspiration in the desire to put luxury 
together with exercise, adding a touch of class to women’s 
training equipment.
Designed for the moment of transition between training and the 
everyday wardrobe, the collection includes three looks and two 
footwear options, created to be used together. Based on the 
interplay of proportions and layers, the collection aims to increase 
athlete confidence and thus improve sporting performance.
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D’ORNELLAS BOOTS 
Elegância Versátil
Versatile Elegance

DKODE 
Colecionar História
Collecting History

Foi a sua própria necessidade, de botas versáteis que 
pudessem ser utilizadas tanto no campo como na cidade, 

que impulsionou Gonçalo D’Ornellas e Vasconcellos a desenhar 
o primeiro modelo D’Ornellas Boots, uma bota que se adapta 

a diversos contextos, do mais clássico ao mais informal. E, 
embora este modelo inicial tenha sido desenhado com o público 

masculino em mente, agora todas as botas D’Ornellas Boots são 
criadas para homem e para senhora. 

Produto 100% português, feito à mão a partir do melhor couro por 
artesãos especializados, o conforto e design destas botas torna-as 

na opção ideal para utilizar em diversas situações do quotidiano. 

It was out of his own need, for versatile boots that can be worn as 
much in the countryside as in the city, that propelled Gonçalo D’Ornellas 

e Vasconcellos to design the first model of the D’Ornellas Boots, boots 
that adapt to various contexts, from the most classic to the most informal. 

And, although this initial model was designed with the male public in mind, 
now all D’Ornellas boots are created for men and women. 

A 100% Portuguese product, handcrafted from the finest leather by 
specialist craftsmen, the comfort and design of these boots makes 

them the ideal option for use in a range of everyday situations.

É de tons terra e do branco dos fósseis, iluminados 
por brilhos prateados e acobreados, que surge a 
nova coleção da DKODE, onde a pele é desgastada 
e as sobreposições de camadas e entrançados 
refletem a mestria da marca portuguesa de calçado. 
Sob o tema The Collectors, a coleção reflete o 
espírito vintage da DKODE, remetendo para as 
memórias e objetos que se colecionam ao longo 
da vida e que definem cada pessoa.

The new collection from DKODE stems from the 
earthy hues and the white of fossils, brightened 
up by silvery and coppery sheen; a collection in 
which the leather is worn, and the overlapping of 
layers and braiding reflect the expertise of the 
Portuguese footwear brand.
To the theme The Collectors, the collection 
reflects the vintage spirit of DKODE, referring 
to the memories and objects that you collect 
over a lifetime and which define each person.
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Combinando estilo e segurança, o vestuário refletor da 
Henrichs é pensado para atividades ao ar livre, como 
andar de bicicleta, corrida ou caminhada.
A coleção, composta por capas, coletes, golas e faixas, 
é totalmente à prova de água e de vento. Podendo ser 
usadas sobre a roupa ao longo de todo o ano, as peças 
da marca londrina oferecem excelente visibilidade no 
escuro até 100 metros, especialmente quando em 
reação à luz de faróis ou postes de iluminação.

Combining style and safety, the reflective clothing 
from Henrichs has been designed for outdoor 
activities, such as cycling, running or trekking.
The collection, made up of capes, vests, collars and 
body bands, is entirely waterproof and windproof.   
Able to be worn over clothes throughout the year, 
the pieces from the London brand offer extreme 
visibility in the dark of up to 100 metres, especially 
in the glare of car or street lights. 

HENRICHS 
Deslocações Seguras 
Active and Safe

Formado em Design de Moda e originário da Gafanha da 
Encarnação, uma das zonas em Portugal onde mais se utiliza 
a bicicleta, Geraldo Cirineu decidiu, em 2012, lançar uma 
marca de cyclewear direcionada ao público masculino.
Pensando naqueles que gostam de andar de bicicleta sem 
perder o estilo, a Rasto inclui calças de ganga, camisas, polos, 
t-shirts e bonés confortáveis e funcionais, confecionados em 
tecidos elásticos e impermeáveis e com pormenores como 
bolsos traseiros de fácil acesso e refletores.  

Trained in Fashion Design and originally from Gafanha da 
Encarnação, one of the parts of Portugal where cycling is 
most common, Geraldo Cirineu decided, in 2012, to launch 
a cyclewear brand aimed at the male population.
Designed with those in mind who like to retain their style 
when cycling, Rasto includes comfortable and functional 
jeans, shirts, polo shirts, t-shirts and caps, made from 
elastic, waterproof materials with details such as easy 
to access rear pockets and reflectors.

RASTO
Moda para Ciclistas  
Fashion for Cyclists 
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Disponíveis em boutiques em Paris, Londres, Barcelona, 
Nova Iorque e Tóquio, as camisas de flanela da Portuguese 
Flannel trazem para um contexto contemporâneo o melhor 
da tradição têxtil portuguesa. Produzidas no Norte de 
Portugal, a partir da experiência acumulada no ramo têxtil 
ao longo de quatro gerações, estas camisas têm design, 
conforto e durabilidade como características essenciais. 
Inspirada no espírito marítimo do povo português, a coleção 
primavera-verão 2015 é feita a partir de tecidos que 
reproduzem padrões em voga nos anos 1950/1960, sendo 
cada peça decorada com elementos, como os botões, com 
a mesma inspiração.  

PORTUGUESE FLANNEL
Tradição Têxtil
Textile Tradition

Available in boutiques in Paris, London, Barcelona, New 
York and Tokyo, the flannel shirts from Portuguese Flannel 
bring the best of Portuguese textile tradition into a 
contemporary context. Produced in northern Portugal, 
using experience gathered in the textile industry over 
four generations, these shirts feature design, comfort 
and durability as essential characteristics.
Inspired in the maritime spirit of the Portuguese people, 
the spring-summer 2015 collection is made from fabrics 
that reproduce patterns that were in fashion in the 1950s 
and 1960s, with each piece decorated with elements, such 
as buttons, of the same inspiration. 

Motivado pela vontade de criar calçado único e desejável 
para um consumidor contemporâneo, que procura peças 
originais, o designer Diego Vanassibara apresenta uma 
coleção assente em cores ricas e combinações de texturas. 
Procurando brindar o público masculino com calçado 
intemporal, Vanassibara rompeu barreiras e explorou 
possibilidades infinitas, alcançando como resultado sapatos 
simultaneamente fluidos e fortes. Seja para uma saída à 
noite, para o trabalho ou para um passeio de fim de semana, 
esta coleção responde às diversas exigências quotidianas.

Motivated by the aspiration to create unique and desirable 
footwear for a contemporary consumer, who is looking 
for original pieces, designer Diego Vanassibara presents a 
collection based on rich colours and textural combinations.
Striving to treat the male public to timeless footwear, 
Vanassibara has crossed the boundaries and explored 
infinite possibilities, achieving in the process shoes that 
are both fluid and strong. Whether for a night out, for 
work, or for a weekend walk, this collection meets many 
everyday requirements.

DIEGO VANASSIBARA
Intemporal e Contemporâneo
Timeless and Contemporary
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Partindo do conceito ZenTech, Thomas 
Steinbrück, diretor criativo da Porsche Design, 
desenhou para a primavera-verão 2015 
uma coleção ready-to-wear inspirada na 
funcionalidade da roupa desportiva. 
Conciliando este lado prático com silhuetas 
simples e suaves, a nova coleção da marca de 
luxo apresenta vestuário moderno e delicado, 
quase zen. Desenhada sob os mesmos princípios 
que caracterizam todos os produtos Porsche 
Design, esta coleção assenta num design purista, 
funcional e intemporal, destacando-se pelas suas 
linhas fluidas e elegantes. 

Beginning with the ZenTech concept, Thomas 
Steinbrück, creative director at Porsche Design, 
has designed for spring-summer 2015 a ready-to-
wear collection inspired by the functionality of 
sports clothing.
Reconciling this practical side with simple, soft 
silhouettes, the new collection from the luxury 
brand presents modern and delicate, almost Zen 
clothing. Designed to the same principles that 
characterise all Porsche Design products, this 
collection is based on a purist, functional and 
timeless design, and stands out for its fluid 
and elegant lines.  

PORSCHE DESIGN
Beleza Zen
Zen Beauty

Nascida na Transilvânia e criada em 
Budapeste, Dora Abodi inspira-se em 
ideias aparentemente contrastantes para 
criar peças opulentas, mas intemporais.
Com um estilo que pode ser definido 
como futurismo barroco, fundindo arte 
clássica e rituais religiosos com alta 
tecnologia, a estilista apresenta uma 
coleção primavera-verão 2015 inspirada 
num culto imaginário com os seus 
próprios simbolismos e rituais. Peças que 
combinam notas instintivas e opulentas 
com tecnologia rígida, quase robótica, 
ganham forma em cores como azul 
metálico, dourado antigo, branco e preto 
transparente, que são associadas a sedas 
estampadas, bordados, aplicações em 
pérolas e padrões ricos e orgânicos. 

Born in Transylvania and brought up 
in Budapest, Dora Abodi takes her 
inspiration in apparently contrasting ideas 
to create opulent yet timeless pieces.
With a style that can be defined as 
baroque futurism, blending classical art 
and religious rituals with high technology, 
the fashion designer presents a spring-
summer 2015 collection inspired in an 
imaginary cult with its own symbolism 
and rituals. Pieces that combine 
instinctive and opulent notes with rigid, 
almost robotic technology, take shape in 
colours such as metallic blue, antique gold, 
white and transparent black, which are 
joined by printed silks, embroidery, pearl 
appliqués and rich and organic patterns.

DORA ABODI 
Futurismo Barroco
Baroque Futurism
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SHOOTING BAG 1981
À Caça de Inspiração
Hunting for Inspiration

Escultor e artesão, Alessandro Di Cola inspirou-se no universo da 
caça à raposa para desenhar os modelos e escolher os materiais para 
as carteiras Shooting Bag 1981, que o próprio faz à mão, em Roma. 
Collection IV, a mais recente coleção de carteiras da marca, é fiel a 
este imaginário de caça, ao qual se somam referências do mundo 
equestre, umas das paixões do seu criador. Além dos nomes de 
cada modelo – Shield (escudo), Saddlebag (alforje), Bucket (balde), 
Cartridge (cartuxo) e Footlocker (baú) –, também os materiais 
mantêm a ligação a estes universos, recorrendo Di Cola à 
combinação de alumínio com crina de cavalo e couro para criar 
as peças da Collection IV.  

Sculptor and craftsman, Alessandro Di Cola has found inspiration 
in the world of foxhunting to design the models and choose the 
materials for his Shooting Bag 1981 bags, which he himself has 
handcrafted in Rome.
Collection IV, the latest collection of bags from the brand, stays true 
to this hunting theme, adding references to the equestrian world, 
one of the creator’s passions. In addition to the names of each model 
– Shield, Saddlebag, Bucket, Cartridge and Footlocker – the materials 
used also maintain a connection with these universes, with Di Cola 
using the combination of aluminium with horsehair and leather to 
create the pieces within the Collection IV.
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Tudo, da arte à arquitetura, serve de inspiração à britânica Monica Vinader quando 
chega o momento de desenhar as peças para a sua marca homónima de joias de luxo.
Celebrando a individualidade, a marca permite que peças como pulseiras e pingentes 
sejam personalizadas com monogramas, frases ou mensagens, tornando-se assim 
joias únicas. Os clientes podem também combinar o fio que preferirem com os 
pendentes de que mais gostam, adicionando ainda a sua pedra preciosa favorita, 
e os vários anéis da coleção podem ser conjugados entre si de forma a criar uma 
joia exclusiva, totalmente personalizada.

Everything, from art to architecture, serves as inspiration for Brit Monica Vinader 
when it comes to the moment of designing the pieces for the luxury jewellery brand 
bearing her name.
Celebrating individuality, pieces from the brand, such as bracelets and pendants, can 
be customised with monograms, phrases or messages, thus making them one-off 
pieces of jewellery. Customers can also combine the chain they prefer with the 
pendants they like best, while also adding their favourite precious stone. The many 
rings in the collection can be combined with each other, so as to create an exclusive 
and fully customised piece of jewellery.

MONICA VINADER 
Joias Personalizadas
Customised Jewellery

Foi a criatividade de Ana Campante, arquiteta portuense, 
e da sua mãe, que deu origem à Portuguesa Com Certeza, 
marca de acessórios inspirados nas tradições portuguesas.
Composta de vários modelos de colares, pulseiras, brincos e 
pregadeiras, a coleção Portuguesa Com Certeza distingue-se 
pela qualidade das suas matérias primas e pela originalidade 
das suas peças. 
Reinterpretando materiais e técnicas como o crochet, a 
Portuguesa Com Certeza inspira-se nas tradições nacionais 
para criar acessórios únicos e de edição limitada. 

The creativity of Ana Campante, Oporto architect, and 
of her mother, brought about the creation of Portuguesa 
Com Certeza, a brand of accessories inspired by 
Portuguese traditions. 
Made up of various models of necklaces, bracelets, 
earrings and brooches, the Portuguesa Com Certeza 
collection stands out for the quality of its raw materials 
and for the originality of its pieces.
Reinterpreting materials and techniques such as crochet, 
Portuguesa Com Certeza finds its inspiration in national 
traditions to create unique and limited edition accessories.

PORTUGUESA 
COM CERTEZA
Reinventar a Tradição  
Reinventing Tradition
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Pensada para quem reconhece a qualidade nos 
detalhes, a pasta La Fonction no. 1.2 permite ter 
o escritório sempre à mão.  
Disponível em couro e tecido cinza ou azul, o novo 
elemento da coleção da La Fonction foi esculpido à 
medida de um ecrã de 13 por 15 polegada e distingue-
-se pela sua flexibilidade, podendo ser transportado 
sob o braço, apoiado na mala de viagem ou guardado 
numa bolsa. 

Designed for people who recognise quality in the 
details, the La Fonction no. 1.2 briefcase allows you 
to have your office constantly at hand.
Available in leather and grey or blue fabric, the new 
member of the La Fonction collection has been 
sculpted to the size of a 13 or 15 inch screen and 
stands out for its flexibility, in that it can be carried 
under your arm, supported on a suitcase, or stored 
in a bag. 

LA FONCTION 
Escritório Portátil 
Portable Office

Cosmos, Astrea e Olympia são aos elementos da nova 
coleção de instrumentos de escrita da Versace. De design 
contemporâneo e repleta de detalhes icónicos, esta 
exclusiva coleção segue os elevados padrões de qualidade 
associados à marca de luxo. 
Com uma ergonomia cuidadosamente estudada, cada 
um dos três modelos é feito a partir de materiais de 
elevada qualidade, estando disponível em diversas 
cores e acabamentos.  

Cosmos, Astrea and Olympia are the members of the new 
writing instrument collection from Versace. Contemporary 
in design and rich in iconic detailing, this exclusive 
collection remains true to the high quality standards 
associated with the luxury brand.
Featuring carefully studied ergonomics, each of the three 
models is made from materials of exceptional quality and 
available in a choice of colours and finishes.

VERSACE 
Escrever com Distinção 
Writing with Distinction

© VINCENT CORDELETTE152  ˙  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 ˙  153  



MARCEL WANDERS  
Pérola Preciosa 
Precious Pearl

O delicado pó compacto The Muse and the 
Pearl é a mais recente adição à exclusiva linha 
de produtos de beleza desenhados por Marcel 
Wanders para a Cosme Decorte, marca cosmética 
premium, fundada no Japão em 1970. 
Inspirando-se no quadro «Rapariga com o brinco 
de pérola», do pintor holandês Johannes Vermeer, 
para desenhar este pó compacto, Wanders 
refletiu esta inspiração em diversos pormenores. 
Além da imagem gravada no pó, de uma jovem 
segurando uma pérola, o formato da embalagem 
lembra uma concha de pérola, símbolo eterno de 
luxo e beleza.

The delicate The Muse and the Pearl compact 
powder is the latest addition to the exclusive 
range of beauty products designed by Marcel 
Wanders for Cosme Decorte, a premium cosmetics 
brand, founded in Japan in 1970.
Drawing his inspiration to design this compact 
powder from the Dutch painter Johnannes 
Vermeer’s masterpiece «The Girl with the Pearl 
Earring», Wanders has reflected this inspiring 
source in a series of details. In addition to the 
image impressed in the powder, of a young girl 
holding a pearl, the format of the compact recalls 
an oyster shell, home to the pearl, eternal symbol 
of luxury and beauty.

NARCISO 
Refinada Sedução 
Refined Allure

Para celebrar o poder de sedução feminino, 
Narciso Rodriguez apresenta uma luxuosa nova 
fragrância, sedutora e requintada. Refletindo o 
enigma da paixão e da sedução, Narciso celebra 
a sensualidade feminina com uma fragrância 
singular e refinada, protegida por um frasco de 
design forte e elegante. 
Mais do que uma homenagem ao primeiro nome 
do designer, o nome do perfume remete para a 
mitologia e o romantismo da história de Narcissus, 
mito grego para sempre associado ao conceito de 
beleza e enamoramento. 

To celebrate the power of female seduction, 
Narciso Rodriguez presents a luxurious, alluring 
and refined new fragrance. Reflecting the enigma 
of passion and seduction, Narciso celebrates 
female sensuality with a singular and exquisite 
fragrance, protected in a flacon with powerful 
and elegant design.
More than a tribute to the designer’s first name, 
the perfume’s name refers to the mythology and 
romanticism of the story of Narcissus, the Greek 
myth forever associated with the concept of 
beauty and adoration.

© The Muse and the Pearl, by 
Marcel Wanders for Cosme Decorte           
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Presidente e Diretora Criativa da Associação ModaLisboa
President and Creative Director of the Associação ModaLisboa (Lisbon Fashion Association)        

A ModaLisboa é um projeto de design que tem como 
principal objetivo comunicar o design de moda português. 
A Moda é uma indústria criativa e visionária. Vive da 
constante inovação e reinventa-se a cada estação. 
Trabalha por antecipação a um ritmo alucinante e procura 
incessantemente novos valores e novos olhares.
A renovação através da descoberta de novos designers 
é uma das principais apostas da ModaLisboa que, desde 
a sua origem, tem servido como balão de ensaio para o 
desenvolvimento de marcas de autor emergentes através 
de duas plataformas de excelência: o Sangue Novo, 
direcionado para alunos finalistas de cursos de design 
de moda, e o LAB, orientado para jovens marcas de autor 

preparadas para responder às solicitações e exigências 
do mercado.
O nosso maior contributo assenta na comunicação destas 
marcas para o mercado nacional e internacional, sendo a 
participação numa semana de moda uma das plataformas 
de marketing mais importantes para o desenvolvimento do 
seu negócio, na medida em que os coloca em contacto com 
os principais players da indústria.
O investimento contínuo da ModaLisboa no Sangue 
Novo e no LAB é uma aposta convicta no futuro da 
indústria de moda em Portugal e no talento dos seus 
mais jovens designers. 

ModaLisboa is a design project with main aim of promoting 
Portuguese fashion design. Fashion is a creative and 
visionary industry. It lives from constant innovation and 
reinvents itself with every season. It works in advance, at 
an alarming rate and incessantly strives for new values 
and new looks.
Renewal through the discovery of new designers is one of 
the main foci of ModaLisboa, which, ever since it began, has 
served as a barometer for the development of emerging 
brands through two platforms of excellence: Sangue Novo 
(New Blood), aimed at final year students at fashion design 

schools, and LAB, aimed at young labels prepared to meet 
the requests and demands of the market.
Our greatest contribution is based on communicating 
these labels to the national and international markets, with 
participation in a fashion week one of the most important 
marketing platforms on which to develop participants’ 
business, in that it puts them in contact with the industry’s 
main players.
ModaLisboa’s continuing investment in Sangue Novo and in 
LAB is a sure-fire bet in the future of the fashion industry 
in Portugal and in the talent of its youngest designers.

ModaLisboa Aposta em Sangue Novo

OPINIÃO
O P IN I O N

ModaLisboa Backs New Blood

Eduarda Abbondanza

ANTIGA BARBEARIA 
DE BAIRRO 
Rituais Renascidos 
Rituals Reborn

Percebendo uma tendência atual para o revivalismo e um 
crescente retorno aos processos clássicos, a empresa 
portuguesa 100ml criou a marca Antiga Barbearia de Bairro, 
que pretende recuperar o tradicional ritual de barbear.
Recuperar o espírito vivido nas barbearias de bairro, 
onde fazer a barba andava lado a lado com momentos 
de conversa e convívio, é o conceito que orienta esta 
marca. Pela mão da Antiga Barbearia de Bairro, objetos 
como o sabonete, o pincel e o creme de barbear são 
reinterpretados, sendo apresentados com novos padrões 
gráficos e estéticos. 

Noting a current trend for revivalism and a growing return 
to classic processes, Portuguese company 100ml has 
created the brand Antiga Barbearia de Bairro, which aims 
to bring back the traditional ritual of shaving.
Recovering the experience enjoyed in local barber shops, 
where getting a shave was a moment of conversation and 
conviviality – this is the concept guiding the brand. Items 
such as shaving soap, brush and cream are reinterpreted by 
Antiga Barbearia de Bairro, and presented with new graphic 
patterns and looks.  
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Usando as linhas icónicas dos carros de corrida da década 
de 1980 como fonte de inspiração, a versão de produção 
do Vencer Sarthe chega este ano depois de um período 
de testes e validação de protótipos. Mais impressionante 
e poderoso, o MY 2015 surge com novos detalhes de 
aperfeiçoamento: aerodinâmico, baixo, com linhas suaves 
e flancos esculpidos. Na lista de otimizações encontra-
-se um interior leve, com painéis em fibra de carbono, 
revestido a couro e focado apenas no que é essencial para 
oferecer uma experiência única de condução e minimizar 
as distrações. As portas largas e o design de capô curto, 
conjugado com um para-brisas longo, dá ao Vencer Sarthe 
MY 2015 uma vista direta e irrestrita da estrada. Pensado 
para ser utilizado em situações de estrada todos os dias, 
este modelo traz um motor V8 V63SC, o novo motor 
padrão da Vencer.

Using the iconic lines of racing cars from the 1980s as 
a source of inspiration, the production version of the 
Vencer Sarthe arrives this year after a period of testing 
and validating prototypes. More impressive and powerful, 
the MY 2015 comes with a batch of improvements: 
aerodynamic, low, with smooth lines and sculpted flanks. 
Other developments include a light interior, kitted out in 
leather with a carbon fibre dashboard, and focused only 
on the essential to offer a unique driving experience and 
minimise distractions. The wide door sills and the design of 
the short bonnet, combined with a long windscreen, give 
the Vencer Sarthe MY 2015 driver a direct and unrestricted 
view of the road. Designed to be used in everyday road 
conditions, this model features a V8 V63SC engine, the 
new standard engine from Vencer.

VENCER SARTHE MY 2015
Espírito Retro
Retro Spirit
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙Vencer Fotografia Photography
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Abandonando o radicalismo dos modelos mais recentes da 
marca e seguindo o estilo tradicional do cativante Miura, 
o Lamborghini Asterion LPI 910-4 traz uma nova visão de 
mobilidade. Com uma inovadora tecnologia Plug-in Hybrid, 
este protótipo da marca italiana recorreu ao nome do 
mítico minotauro para mostrar as suas valências de carro 
desportivo, metade elétrico, metade tradicional. De cor azul 
Elektra, o Asterion conjuga um motor à combustão V10 
de 610 cv com três motores elétricos de 300 cv no eixo, 
o que permite a criação de um sistema de tração 4x4 com 
uma potência total de 910 cv. Com potência combinada que 
assegura três modos de condução – Zero (sem emissões 
de CO2/100% elétrico), Ibrido (híbrido) e Termico (recurso ao 
motor de combustão), a performance deste Lamborghini 
garante chegar aos 100km/h (dos possíveis 320 km/h de 
velocidade máxima) em apenas três segundos.

LAMBORGHINI 
ASTERION LPI 910-4
Potência Híbrida Combinada
Combined Hybrid Power
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙Lamborghini Fotografia Photography

Abandoning the radical approach of the latest models 
from the make and following the traditional style of the 
enthralling Miura, the Lamborghini Asterion LPI 910-4 
heralds a new vision of mobility. With innovative Plug-
in Hybrid technology, this prototype from the Italian 
manufacturer uses the name of the mythical Minotaur 
to show its assets as a sports car, half electric, half 
traditional. Elecktra blue in colour, the Asterion combines 
a V10, 610 hp combustion engine with three 300 hp 
electric motors on the front axle, which allows for the 
creation of four-wheel drive system with a total power 
of 910 hp. With combined power ensuring three driving 
modes – Zero (zero CO2 emissions, 100% electric), Ibrido 
(hybrid) and Termico (using the combustion engine), 
the performance of this Lamborghini ensures it can 
accelerate to 100 km/h (of the possible 320 km/h top 
speed) in just three seconds.
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Com o ADN da marca italiana de carroçarias de 
automóveis, a Pininfarina Fuoriserie é a inovadora 
bicicleta eco-friendly, de edição limitada a 30 
unidades. Beneficiando da combinação do design 
puro da Pininfarina e da habilidade da 43 Milano 
para interpretar os sonhos dos clientes, criando 
modelos únicos e feitos à medida, a Fuoriserie é 
uma joia de duas rodas. Inspirada pelos icónicos 
carros do período pós-guerra, como o Lancia 
Astura Bocca de 1936, a bicicleta incorpora 
materiais clássicos e modernos: o guiador e o 
assento são revestidos a couro The Bridge, o 
corpo utiliza tubos de aço cromado, soldado à 
mão por artesãos qualificados, as rodas são em 
liga de alumínio e o sistema de iluminação integra 
uma lâmpada LED de alta performance. O sistema 
Bike+, que inclui um motor elétrico miniaturizado 
que permite ao condutor poupar energia e utilizar 
a Fuoriserie como meio de transporte entre 
longas distâncias, reforça a singularidade do 
modelo. A possibilidade de recarregar telemóveis 
faz ainda parte do leque de especificações. 

With the DNA of the Italian motor vehicle 
bodywork manufacturer, the Pininfarina Fuoriserie 
is an innovative eco-friendly bike, with a limited 
edition of 30 units. Benefitting from the 
combination of the pure design from Pininfarina 
and of the expertise of 43 Milano in interpreting 
customers’ dreams, creating unique made-to-
measure models, the Fuoriserie is a gem on two 
wheels. Inspired by the iconic cars of the 1930s 
and 1940s, such as the Lancia Astura Bocca from 
1936, the bike features classical and modern 
materials: the handlebar and the saddle are clad in 
The Bridge leather, the frame features chromed 
steel tubes, hand welded by skilled craftsmen, 
the wheels are made of aluminium alloy and the 
lighting system includes a high performance 
LED lamp. The Bike+ system, which includes a 
miniaturised electric motor allowing the rider to 
save energy and use the Fuoriserie as a means 
of transport over long distances, adds to the 
uniqueness of the model. The possibility to charge 
mobile phones is also on the list of specifications.

PININFARINA 
FUORISERIE
Joia de Duas Rodas 
Gem on Two Wheels 
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙Pininfarina Fotografia Photography
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Projetado para oferecer a melhor experiência de condução, 
este novo modelo Lexus 2+2 não tem tejadilho nem 
nenhuma outra cobertura. Com o conceito de um coupé 
desportivo puro e marcando o estilo a seguir pelos futuros 
modelos da marca, o LF-C2 traz uma atmosfera equilibrada 
entre poder e simplicidade. De 4,72 m de comprimento, 1,84 
m de largura e 1,38 m de altura, este Lexus descapotável, 
quando visto de diferentes ângulos e tipos de luz, projeta 
uma personalidade diferente graças à sua superfície 
desenhada por planos e curvas. Prometendo manter o 
bom desempenho mesmo em alta velocidade, o LF-C2 
vem equipado com iluminação totalmente LED, touch pad 
central, interior em couro branco e cinza, suave ao toque, 
e jantes de 20 polegadas.

Designed to offer the best driving experience, this new 2+2 
Lexus model has no roof or any other kind of cover. With the 
concept of a pure sports coupé and marking the style to 
follow for future models from the make, the LF-C2 brings 
an atmosphere balanced between power and simplicity. 
4.72 metres long, 1.84 metres wide and 1.38 metres high, 
this convertible Lexus, when seen from different angles 
and light conditions, projects a different personality thanks 
to its surface featuring flats and curves. Promising to retain 
great performance even at high speeds, the LF-C2 comes 
equipped with fully LED lighting, central touch pad, white 
and grey, soft-to-the-touch leather interior, and 20 inch 
alloy wheels.

LEXUS LF-C2 LUXURY 
ROADSTER CONCEPT
Personalidade Mutável 
Changeable Personality
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙Lexus Fotografia Photography
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Desenhada pela Arch Motorcycle Company, uma 
empresa fundada por Gard Hollinger e o ator 
Keanu Reeves, a KRGT-1 estreia-se no mercado 
após um longo período de produção. Com um 
design clássico e tecnologia moderna, o primeiro 
modelo da marca apresenta um corpo de alumínio, 
rodas em fibra de carbono e faróis LED. Inspirada 
na Harley-Davidson Dyna 2005, a KRGT-1 

possui um motor V-Twin de 2.032 cc e 122 cv 
de potência. Apresentando um visual rebaixado, 
graças ao pneu traseiro montado em aro de 18 
polegadas, um peso de 244 kg e uma capacidade 
de armazenamento de 19 litros de combustível, 
este modelo de estreia é totalmente ajustável 
ao tamanho do condutor, assegurando o melhor 
conforto e equilíbrio. 

KRGT-1
Equilíbrio e Conforto
Balance and Comfort
˙Andreia Filipa Ferreira Texto Text ˙ARCH Motorcycle Company Fotografia Photography

Designed by the Arch Motorcycle 
Company, a company founded by Gard 
Hollinger and actor Keanu Reeves, the 
KRGT-1 debuts on the market after a 
long development period. With classic 
design and modern technology, the first 
model from the manufacturer boasts an 
aluminium body, carbon fibre wheels and 
LED headlights. Inspired by the Harley-
Davidson Dyna 2005, the KRGT-1 
features a 2032 cc, 122 hp V-Twin 
engine. With a low slung appearance, 
thanks to its 18 inch rear wheel, weighing 
in at 244 kg and fuel storage capacity 
of 19 litres, this debut model is entirely 
adjustable to rider size, ensuring the 
best in comfort and balance.
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Líder mundial em design e inovação tecnológica, 
a Teague colaborou com a Nike para desenvolver 
o Athlete’s Plane, um concept de uma cabine de 
avião que explora os efeitos das viagens aéreas nos 
atletas profissionais. Abordando este impacto que 
os voos têm nos ritmos naturais do corpo humano, o 
Athlete’s Plane oferece uma solução personalizada, 
que potencia o máximo desempenho dos atletas.
Procurando responder às necessidades pré e 
pós competição, este concept disponibiliza um 
conjunto de condições que permitem maximizar as 
prestações dos atletas e acelerar a sua recuperação. 
Ao disponibilizar recursos como uma sala de 
treinos, excelentes condições de descanso e área 
de cuidados físicos, o Athlete’s Plane rentabiliza o 
tempo de viagem e reduz o impacto que esta tem 
nos atletas.

World leader in design and technological innovation, 
Teague has joined forces with Nike to develop the 
Athlete’s Plane, a concept cabin interior for an aircraft 
that explores the effects of air travel on professional 
athletes. Looking into the impact flying has on the 
human body’s natural rhythms the Athlete’s Plane 
offers a customised solution that preserves the peak 
performance of athletes.
Striving to meet the needs of athletes before and 
after competing, this concept provides a series 
of facilities that allow athletes to maximise their 
performance and speed up their recovery. In 
making available resources such as a training room, 
exceptional relaxation conditions and physical care 
area, the Athlete’s Plane makes the most of time 
travelled and reduces the impact this has on athletes.
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ATHLETE’S 
PLANE 
Potenciar Capacidades 
Enhancing Abilities
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Teague Fotografia Photography
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Numa altura em que se regista um decréscimo no número 
de pilotos e no interesse nesta profissão, a Micronautix 
acredita que a solução passará por sensibilizar as pessoas 
para esta realidade e por melhorar a perceção que existe 
das deslocações aéreas. 
Foi neste contexto que a empresa projetou o Triton 
Aircraft Concept que, ao contrário do que acontece com 
grande parte dos jatos atualmente existentes no mercado, 
foi pensado para proporcionar aos passageiros a melhor 
experiência de voo possível, permitindo-lhes desfrutar em 
pleno da magia e encanto desse momento.
Tendo como prioridades a segurança, o conforto e a vista 
de que os passageiros gozam durante o voo, o Triton 
Aircraft Concept pretende transportar grupos de três 
a cinco pessoas em ambientes semelhantes aos de 
um automóvel de luxo, criando experiências de voo 
agradavelmente memoráveis. 

At a time in which there has been a fall in the number 
of pilots and with it a fall in interest for this profession, 
Micronautix believes that the solution lies in making people 
more aware of this reality and in improving the perception 
of air travel.
It was in this context that the company designed the 
Triton Aircraft Concept, which, unlike what happens with 
the majority of jets currently in existence on the market, 
has been created to provide passengers with the best 
flight experience possible, allowing them to enjoy the 
magic and wonder of this moment to the full.
With safety, comfort and the view passengers enjoy 
during the flight as its priorities, the Triton Aircraft 
Concept intends to carry groups of three to five people in 
environments similar to a luxury car, creating pleasantly 
memorable flight experiences.  

TRITON AIRCRAFT 
CONCEPT 
O Prazer de Voar ˙ The Pleasure of Flying
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Micronautix Fotografia Photography
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QUADROFOIL 
Voar Sobre a Água 
Flying on Water
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Quadrofoil Fotografia Photography
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Situando-se algures entre uma moto de água e uma lancha, o 
Quadrofoil promete inovar tanto em termos visuais como de 
tecnologia. Graças à tecnologia hidrofólia, que faz com que se 
desloque acima da superfície da água, e ao sistema de direção 
patenteado, andar no Quadrofoil é uma experiência totalmente 
inovadora e segura, descrita como voar sobre a água. 
Deslocando-se silenciosamente, sem emitir quaisquer emissões ou 
fazer ondas, o Quadrofoil é adequado para utilizar em lagos, rios ou 
mares, bem como em áreas marinhas protegidas, locais geralmente 
interditos à maioria dos barcos e motos de água. 
A bateria, 100% elétrica, pode ser recarregada em menos de duas 
horas e impulsiona o Quadrofoil a atingir uma velocidade máxima 
de 40 km/h e um alcance que vai até aos 100 km. 
Os primeiros exemplares deste brinquedo aquático, desvendado 
recentemente pela empresa eslovena Quadrofoil, deverão ser 
entregues em março deste ano, podendo os compradores optar 
entre o Q2A Electric e o Q2S Electric Limited Edition, estando este 
último equipado com extras como GPS, luzes de navegação e 
medidor de profundidade, entre outros.  

Somewhere between a water scooter and a launch, the Quadrofoil 
promises to innovate as much in visual terms as in technological. 
Thanks to its hydrofoil technology, which allows it to move above 
the surface of the water, and to its patented steering system, 
riding the Quadrofoil is a totally innovative and safe experience, 
described as flying over water.
Travelling along silently, with zero emissions and without producing 
waves, the Quadrofoil is ideal for use on lakes, rivers or seas, as 
well as in protected marine areas, places where the majority of 
motor boats and personal water craft are not allowed. The 100% 
electric battery can be recharged in less than two hours and 
powers the Quadrofoil up to a top speed of 40 km/h and for a 
range of up to 100 km.
The first units of this water gadget, recently unveiled by Slovenian 
company Quadrofoil, are expected to be delivered in March of this 
year, with buyers able to choose between the Q2A Electric and the 
QS2 Electric Limited Edition, with the latter equipped with extras 
such as GPS, navigation lights, depth meter, among others.
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Foi em 2007 que a ideia de criar um barco 
totalmente diferente de todos os outros 
existentes no mercado começou a surgir, mas a 
produção da primeira edição do Kormaran já tem 
início previsto para o final do verão de 2015. 
Embora o preço calculado – cerca de 1 milhão 
de euros – a torne numa experiência ao alcance 
de um número muito limitado de privilegiados, 
a irreverente criação da empresa austríaca 
Kormaran promete revolucionar a forma como se 
vive o mundo náutico. 

KORMARAN 
Metamorfose ˙ Metamorphosis 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Kormaran Fotografia Photography

Ao contrário dos barcos tradicionais, que não 
conseguem mudar as suas características, o 
Kormaran pode ser alterado mesmo durante a 
condução, transformando-se para colocar diferentes 
veículos à disposição do proprietário. Além do 
modo monocasco, ideal para manobras rápidas, o 
Kormaran pode adotar as formas de catamarã ou 
trimarã, que lhe conferem especial estabilidade, 
ou simplesmente transformar-se numa espaçosa 
plataforma de banho. Para os mais ambiciosos, o 
Kormaran leva a modificação ainda mais além com 
o modo voo, que lhe permite deslocar-se no ar e 
torna a definição de «barco» demasiado redutora 
para uma embarcação tão polivalente.  

It was in 2007 that the idea to create a boat 
entirely different from anything else available on 
the market started to take shape, but production 
on the first edition of the Kormaran is only 
expected to begin at the end of summer, 2015.
Although the price calculated – around one 
million Euros – makes it an experience available 
only to a very privileged few, the irreverent 
creation from Austrian company Kormaran 
promises to revolutionise the way in which the 
nautical world is experienced.

Unlike traditional boats, which are unable to change 
their characteristics, the Kormaran can be changed 
even while moving, transforming to place different 
vehicles at its owner’s disposal. In addition to the 
single-hull mode, ideal for quick manoeuvring, the 
Kormaran can adopt the form of a catamaran or a 
trimaran, which give it special stability, or simply be 
transformed into a spacious sunbathing platform. 
For the more ambitious, the Kormaran takes the 
modification even further with the flight mode, 
which allows you to travel through the air and makes 
the definition of «boat» an oversimplification for 
such a multi-purpose vessel.
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PROJECT L3

Conceito Arrojado  
Daring Concept 
˙Estela Ataíde Texto Text ˙BMT Nigel Gee Fotografia Photography

Imaginado para proprietários visionários, que gostem de 
embarcações inovadoras, o Project L3 é um arrojado protótipo de 
catamarã, apresentado pela BMT Nigel Gee, que promete ser a 
estrela de todos os portos assim que se tornar uma realidade.
Com um comprimento total de 85 metros, o Project L3 oferece 
amplas áreas de estar e convívio e características únicas. O 
deck, por exemplo, está equipado com uma lareira ao ar livre, 
rodeada de generosas espreguiçadeiras, que dão a visão 
perfeita para o gigante ecrã de cinema suspenso. 
Aliando impacto visual e conforto a excelentes prestações 
em termos de velocidade, o Project L3 foi imaginado 
com duas opções em termos de propulsão: sistema 
convencional para desempenho máximo de 20 nós 
e sistema híbrido CODAG para alcançar os 40 nós. 

Designed for visionary owners, who like innovative 
vessels, the Project L3 is a daring catamaran 
prototype, presented by BMT Nigel Gee, which 
promises to be the star of every port as soon as 
it becomes reality.
With a total length of 85 metres, the Project 
L3 offers spacious living and social areas and 
unique features. The deck, for example, is 
fitted with an open-air fire pit, surrounded 
by generous loungers, which provide the 
perfect view of the giant drop-down 
cinema screen.
Combining visual impact and comfort 
with excellent performance in 
terms of speed, the Project L3 has 
been developed in two different 
propulsion options: conventional 
system for maximum 
performance of 20 knots and 
a CODAG hybrid system to 
reach 40 knots.
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DOMINATOR 
D26 M ILUMEN 
Luz e Espaço  
Light and Space
˙Estela Ataíde Texto Text ˙Dominator Yachts Fotografia Photography

O reconhecido designer Alberto Mancini focou-se 
em dois temas fundamentais – luz e espaço – para 
projetar a nova proposta da Dominator Yachts. É 
da combinação destes dois conceitos que surge 
o Dominator D26 Ilumen, um iate de 26,5 metros 
de comprimento e 6,72 de largura no qual luz e 
espaço se unem para lhe conferir ambientes e 
características típicos de um mega iate.  
Além das experiências exclusivas que oferece ao 
proprietário, como a espaçosa suíte de 30 m2 com 
teto retrátil, que lhe permite dormir literalmente 
sob as estrelas, o D26 Ilumen destaca-se por 
aspetos como o sistema de propulsão com quatro 
modos: eDrive, EcoPro, Comfort e Sport.
Como qualquer iate Dominator, o D26 Ilumen foi 
pensado para ser personalizado pelo comprador, 
tornando-se completamente único. 

Renowned designer Alberto Mancini has focused 
on two fundamental themes – light and space 
– to design the new offering from Dominator 
Yachts. From the combination of these two 
concepts comes the Dominator D26 M Ilumen, a 
yacht measuring 26.5 metres in length and 6.72 
wide, in which light and space combine to give 
it the environments and features typical of a 
mega yacht.
In addition to the exclusive experiences it offers 
to its owner, such as the spacious 30-sqm suite 
with retractable ceiling, which allows you to 
literally sleep under the stars, the D26 M Ilumen 
stands out for aspects such as the propulsion 
system featuring four modes: eDrive, EcoPro, 
Comfort and Sport.
As with any Dominator yacht, the D26 M Ilumen 
has been designed to be customised by the 
buyer, making it entirely unique. 
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Colocando a tecnologia ao serviço dos viajantes, 
a Bluesmart desenvolveu uma mala de viagem 
inteligente, que pretende evitar situações 
desagradáveis como bagagem perdida numa 
deslocação de avião ou falta de bateria no 
smartphone durante as intermináveis horas 
de espera no aeroporto.
Sincronizando a mala com uma aplicação 
instalada no smartphone, o proprietário recebe 
alertas e notificações em tempo real, podendo 
ainda consultar o peso exato da mala, trancá-la e 
destrancá-la (a mala é automaticamente trancada 
quando se separa do utilizador) e consultar 
estatísticas de viagens (quilómetros percorridos, 
aeroportos visitados, etc.). 
Graças à sua tecnologia exclusiva, além 
de estar equipada com um carregador que 
permite recarregar até seis vezes a bateria de 
equipamentos como tablets, smartphones ou 
laptops, a mala emite alertas quando se afasta 
do proprietário (em caso de perda ou roubo) e 
pode ser localizada através de GPS. 

Putting technology to the use of travellers, 
Bluesmart has developed a smart suitcase, 
with the intention to put an end to unpleasant 
situations when you lose your luggage on a flight 
connection or your phone battery runs out of juice 
while you’re stuck waiting for hours at the airport.
Synchronising the case with an app installed on 
your smartphone, its owner receives alerts and 
notifications in real time. The case features a built-
in digital scale so you know its exact weight; can 
be locked and unlocked from your phone (the case 
is automatically locked when separated from its 
owner); and allows you to access data from your 
trips (kilometres travelled, airports visited, etc.).
Thanks to its exclusive technology, in addition 
to featuring a built-in battery charger that can 
charge two devices (tablets, smartphones, 
laptops) at the same time and recharge your 
smartphone six times over, the case will send you 
alerts when it is separated from you (in the event 
of loss or theft) and can be traced using GPS.
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BLUESMART 
Bagagem Inteligente
Intelligent Luggage
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HEMINGWRITE
Foco na Escrita 
Focus on Writing

Quem nunca tentou escrever um trabalho e se viu 
constantemente interrompido pelos alertas de e-mails ou 
pela tentação de visitar as redes sociais? A máquina de 
escrever digital Hemingwrite foi desenvolvida por Adam 
Leeb e Patrick Paul precisamente para proporcionar uma 
experiência de escrita totalmente livre de distrações. 
Fã da simplicidade da máquina de escrever, a dupla 
apresenta a versão moderna desta ferramenta. Fazendo 
pela escrita o que o Kindle fez pela leitura, a Hemingwrite 
foi desenhada exclusivamente para escrever e a ligação 
wi-fi com que está equipada permite apenas armazenar 
em cloud os documentos criados. 

Have you ever had a piece to write, a report to hand in 
and find yourself continually bugged by email 
notifications and the urge to visit social networks? The 
Hemingwrite digital typewriter has been designed by 
Adam Leeb and Patrick Paul precisely to provide a writing 
experience totally free of distractions.
Fans of the simplicity of the typewriter, the duo present 
the modern version of this tool. Doing for writing 
what the Kindle did for reading, the Hemingwrite has 
been designed exclusively for writing, while the Wi-Fi 
connection it features allows cloud storage of the created 
documents and nothing more.

KEECKER
Partilhar Tecnologia
Sharing Technology

Diferente de qualquer outro produto existente no 
mercado, Keecker é um HomePod que transforma 
a forma solitária como, nos dias de hoje, se vive a 
tecnologia. Equipado com projeção de vídeo e um 
sistema de câmara áudio e vídeo 360º, Keecker 
permite projetar filmes, ouvir música, navegar 
na internet, fazer chamadas de vídeo, jogar ou 
simplesmente utilizar a projeção para decorar a 
parede de uma divisão com uma bela imagem. 
Com 28 centímetros de largura e 40 de 
comprimento, este HomePod pode ser facilmente 
movido entre as diversas divisões da casa, 
transformando a tecnologia em algo que pode ser 
experienciado em conjunto com amigos e familiares. 

Different from any other existing product on the 
market, Keecker is a HomePod that transforms the 
solitary way in which technology is experienced in 
today’s world. Equipped with video projection and 
a 360º audio and video camera system, Keecker 
enables you to project films, listen to music, browse 
the web, make video calls, play games, or simply use 
the projection to decorate the wall of a room with 
a beautiful image.
At 28 centimetres wide and 40 centimetres long, 
this HomePod can easily be moved from room to 
room in your house, transforming technology into 
something that can be experienced in the company 
of friends and family.
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Projetado pela empresa de design norte-americana 
Quell&Company, o Spool Dock torna muito ténue a linha 
entre acessório tecnológico e objeto decorativo. Sofisticado 
e contemporâneo, torna o ato de recarregar a bateria de um 
iPhone num processo elegante, apoiando o equipamento com 
segurança e mantendo o cabo do carregador organizado.
Compatível com iPhone 6, 6 Plus, 5, 5S, 5C e iPad Mini e com 
a quinta geração do iPod Touch, além de permitir recarregar 
as baterias dos dispositivos, o Spool Dock funciona como um 
apoio para a utilização dos mesmos, podendo ser girado pelos 
utilizadores com um simples toque. 

SPOOL DOCK 
Recarregar Energias 
Recharging Energies

Designed by North American design company 
Quell&Company, the Spool Dock draws a very 
fine line between technological accessory 
and decorative object. Sophisticated and 
contemporary, it turns the act of charging 
your iPhone battery into an elegant process, 
securely holding the device and tidying away 
the charger cable. 
Compatible with the iPhones 6, 6 Plus, 5, 
5S, 5C and the iPad Mini, and with the 5th 
generation iPod Touch, in addition to charging 
device batteries, the Spool Dock also works 
as a dock with which to use them, and swivels 
with the touch of a finger.



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

E
C

O
 D

E
S

IG
N

Ana Rita Carvalho e Nelson Sampaio, licenciados em Biologia e 
Design, respetivamente, são os autores da RIPA, marca portuguesa 
de originais objetos de design que tem nas gravatas de madeira o 
seu primeiro projeto. 
Feitas a partir de excedentes das indústrias madeireira e têxtil, as 
gravatas RIPA nascem do reaproveitamento de materiais, sendo 
acessórios de moda ecológicos, sustentáveis e únicos. Visto 
que cada pedaço de madeira utilizado na criação das gravatas 
é ímpar, não existem dois exemplares iguais, pelo que cada peça 
é totalmente exclusiva. 

Ana Rita Carvalho and Nelson Sampaio, degree holders in Biology and 
Design, respectively, are the creators of RIPA, a Portuguese brand of 
original design objects, the first project of which involves wooden ties.
Made from the waste from wood and textile industries, the RIPA ties 
result from the reuse of materials, and are ecological, sustainable and 
unique fashion accessories. Seeing as each piece of wood used when 
creating the tie is one of a kind, there are no two alike, ensuring that 
each one is entirely exclusive. 

RIPA
Reciclar Para Usar   
Wearable Recycling
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CORKINHO
A Sofisticação da Cortiça
The Sophistication of Cork

À semelhança de outras áreas profissionais, o design tem 
sido, face às preocupações ambientais contemporâneas, 
obrigado a reinventar-se. É neste contexto que o designer 
Cédric Etienne apresenta a marca Corkinho, cujo mobiliário 
sofisticado e funcional é feito a partir da reciclagem de 
sobras de cortiça 100% natural.
De traços minimalistas e personalidade moderna, a linha 
de mobiliário desenhada por Cédric Etienne inclui mesas 
baixas, cadeiras, bancos e objetos funcionais como 
candelabros e porta-retratos, todos com a cortiça como 
personagem principal. 

Just like other professional fields, design, in light of 
contemporary environmental concerns, has been forced 
to reinvent itself. It is in this context that designer Cédric 
Etienne presents the brand Corkinho, the sophisticated 
and functional furniture of which is made from recycling 
100% natural cork waste.
Minimalist in design and modern in personality, the 
range of furniture created by Cédric Etienne includes 
low tables, chairs, stools, and functional objects such 
as candleholders and picture frames, all featuring cork 
as their main character. 

A marca sueca de vestuário Uniforms for the Dedicated 
uniu-se à agência DDB Estocolmo para desenvolver o 
Rag Bag, um saco que simplifica o processo de doar 
roupa usada.
Após comprar roupa nova na loja da marca, o cliente coloca 
a peça usada no Rag Bag, enviando-o posteriormente por 
correio para a Stockholms Stadsmission, uma cadeia de 
roupa em segunda mão onde será vendida.
Criado com o propósito de contribuir para tornar a indústria 
da moda mais sustentável, o Rag Bag pode ser adotado por 
outras marcas de vestuário e acessórios. 

Swedish clothing label Uniforms for the Dedicated has 
joined up with agency DDB Stockholm to develop the Rag 
Bag, a shopping bag that simplifies the process of donating 
unwanted clothes. 
Having bought new clothing in the brand’s stores, customers 
then place the unwanted item in the Rag Bag, their shopping 
bag flipped inside out, before sending it by prepaid post 
to Stockholms Stadmission, a second hand clothing chain, 
where it will be sold.
Created with the purpose of contributing to making the 
fashion industry more sustainable, the Rag Bag may be 
adopted by other clothing and accessory brands. 

RAG BAG
Comprar e Doar 
Buying and Donating

03.
COLOQUE O SEU ARTIGO ANTIGO 
NO SACO ˙ PLACE OUR OLD ITEM 
IN THE BAG

01.
RETIRE DO SACO O SEU ARTIGO 
NOVO, RECÉM-COMPRADO  ˙ 
REMOVE YOUR NEW, PURCHASED 
ITEM FROM THE BAG

02.
VIRE O SACO DO AVESSO ˙ TURN 
THE BAG INSIDE OUT

04.
RETIRE A FITA, DOBRE O TOPO E 
COLE ˙ REMOVE THE STRIP, FOLD 
OVER THE TOP, AND SEAL

05.
DESPACHE A EMBALAGEM 
FECHADA (PRÉ-PAGA) ˙ POST 
THE SEALED PRE-PAID PACKAGE 

OBRIGADO PELO SEU DONATIVO! ˙ THANK YOU FOR DONATING!
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«Usar o que temos» foi o mote na génese 
da Transglass, coleção desenvolvida por Tord 
Boontje e Emma Woffende a partir de garrafas 
de vidro recicladas. 
Consciente do potencial deste objeto, a dupla 
criou assim uma linha composta por uma grande 
variedade de peças originais, como copos, 
decanters, candelabros e jarras. 
Embora as primeiras peças Transglass tenham 
sido criadas em 1997 por Boontje e Woffenden 
no seu estúdio, em Londres, desde 2005 a 
coleção é produzida numa oficina na Cidade 
da Guatemala, onde vários jovens aprendem 
a manusear e trabalhar o vidro.

«To use what we have» was the idea behind the 
creation of Transglass, a collection developed by 
Tord Boontje and Emma Woffende from recycled 
glass bottles.
Aware of the potential of these objects, the duo 
thus created a range made up of a large variety 
of original pieces, including glasses, decanters, 
candelabras and jugs.
Although the first Transglass pieces were created 
by Boontje and Woffenden in 1997 in their studio 
in London, since 2005 the collection has been 
produced in a workshop in Guatemala City, where 
many young people learn how to handle and 
work with glass.

TRANSGLASS 
Vidro Transformado
Transformed Glass

A CHANGE IS COMING




