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Versava assim Paul Klee, o pintor e poeta suíço 
naturalizado alemão…
E assim queremos nós versar para aquele leitor 
que nos segue há muito, mas também para 
aquele que agora se deparou connosco e que, 
esperamos, tenha ficado (bem) impressionado!
Queremos que veja sempre estas páginas 
sentindo a energia que nós sentimos ao ver 
ultimada mais uma revista House Trends.
abril, maio e junho preenchem-se de novidades 
de moda e acessórios para a próxima primavera/
verão, apontam viagens inesquecíveis começando 
mesmo por Portugal, aguçam a criatividade e 
imaginação com protótipos inusitados, agendam 
eventos imperdíveis, contam histórias únicas de 
pessoas e marcas especiais, revelam casas 
e edifícios tão peculiares, mas também objetos 
e produtos ímpares.
Veja tudo isto com um olho, e sinta tudo isto 
e muito mais com o outro…

so reasoned Paul Klee, swiss painter and poet 
who lived in germany...
and that’s how we want to speak to the reader 
who has long been with us, but also to the reader 
that has come across us for the first time and 
who, we hope, has been impressed!
We hope you always look at these pages and feel 
the energy we feel when we see each issue of 
House Trends in its completed state.
april, May, June are filled with fashion and 
accessories news for spring and summer. 
unforgettable travels are booked, setting right 
off with Portugal. imagination and creativity are 
sparked with unprecedented prototypes; events 
that should not be missed are being lined up; 
unique stories about people and special brands 
are told; incredible houses and buildings are 
revealed along with matchless objects 
and products...
see all of this with one eye, and feel it all 
and much more with the other...
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˙ Patrícia Ramos Editora Editor
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são 512 páginas recheadas com 118 marcas automóveis e 
vários modelos patentes no livro Cars Now! da taschen.
Esta fantástica compilação, editada por Daniel alexander 
ross, da revista do segmento automobilístico Intersection, 
representa as melhores e mais importantes empresas em 
atividade com várias fotografias e ilustrações, incluindo 
gráficos informativos sobre cada modelo, com especial 
enfoque nos veículos mais estilosos e com as mais 
inovadoras soluções tecnológicas. De carros exclusivos, 
passando pelos elétricos urbanos e até pelos híbridos, há 
várias imagens por descobrir.

the book Cars Now! published by taschen contains 
512 pages packed with 118 car makes and a whole 
host of models.
this fantastic compilation, edited by Daniel alexander 
ross, from car magazine Intersection, represents the 
best and most important companies making cars today, 
with heaps of photos and illustrations, including graphic 
info about each model and highlighting the most stylish 
cars and those with the most innovation technological 
solution. From luxury cars, to electric city cars or hybrids, 
this book is bursting with images.

www.intersectionmagazine.com
www.taschen.com
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Cars Now!
o Melhor das Quatro rodas ˙ the Best of Four-Wheelers

o international talent suport (its), criado e organizado pela 
agência EVE, volta em 2012 com mais uma edição dedicada 
a apoiar jovens talentos em diversos setores criativos.
its Fashion, its accessories, its Jewelry e its Photo 
serão as quarto áreas em competição e cujos melhores 
projetos de novos designers e fotógrafos serão 
apresentados nos dias 13 e 14 de julho em trieste, itália.
sob o tema do «Bem e do Mal», o difícil será escolher entre 
a eterna dicotomia mundial da bondade versus o infortúnio. 
grandes marcas internacionais, como a Diesel, a yKK, 
a Develon, a swarovski Elements e Modamont, são 
os principais parceiros deste evento que promove 
o talento juvenil.

international talent support (its), created and organised 
by the EVE agency, returns in 2012 with another edition 
dedicated to support young talent in different 
creative sectors.
its Fashion, its accessories, its Jewelry and its Photo 
will be the four competition categories, the best projects 
of which, from new designers and photographers will be 
presented on July 13 and 14 in trieste, italy.
to the theme «good and Evil», it will be difficult to choose 
between the eternal world dichotomy of good versus bad.
Major international brands, such as Diesel, yKK, Develon, 
swarovski Elements and Modamont are the main partners 
of this event promoting young talent.

www.itsweb.org

ITs 2012: GooD or EVIL?
Jovens talentos ˙ artistic Covers

© alex straulino for intersection Magazine
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Focada no segmento das casas de banho, a empresa portuguesa italbox 
associou-se ao Centro Português de Design para promover um desafio 
aos jovens designers nacionais: projetar uma cabine de duche.
Entre inúmeras propostas surpreendentes e originais, a ideia de Diogo 
rodrigo santos Costa, da universidade lusíada do Porto, intitulada 
Mondrian foi a escolhida para fazer parte do catálogo 2012/2013 da italbox.
ao assumir a linguagem de Piet Mondrian na caixilharia de um espelho 
de móvel de casa de banho, a peça destacou-se pela sua vivacidade e 
singularidade. 

Concentrating on bathrooms, Portuguese company italbox has joined forces 
with the Portuguese Centre for Design to promote a challenge to national 
young designers: to design a shower cubicle.
among countless impressive and original entries, the design by Diogo 
rodrigo santos Costa, from oporto’s universidade lusíada, entitled 
Mondrian, was chosen to figure in the 2012/2013 catalogue from italbox.
in assuming the language of Piet Mondrian in the frame of a mirror in a piece 
of bathroom furniture, the piece stood out for its vivacity and uniqueness.    

www.italbox.pt

Desafiando o Design ˙ Challenging Design

os reconhecidos prémios red Dot Design awards destacam todos 
os anos o melhor que se faz mundialmente ao nível do design, em 
todas as suas vertentes. 
na categoria de arquitetura e design urbano, os vencedores do 
galardão Best of the Best foram o alemão J. H. Mayer com o a sua 
impressiva estrutura de madeira Metrosol Parasol para sevilha e o 
hotel Endémico resguardo silvestre, da autoria do gracia studio. 

Every year the well known red Dot Design awards highlight the 
best of design produced around the world, in all of its guises.
in the architecture and urban design category, the winners of the 
Best of the Best award were german J.H. Mayer for his impressive 
wooden structure Metrosol Parasol for seville and gracia studio 
for its Endémico resguardo silvestre hotel.

www.en.red-dot.org

rED DoT DEsIGN awarD
Premiando a arquitetura ˙ awarding architecture
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no âmbito do concurso promovido pela universidade de Coimbra 
para a criação de um centro de pesquisa biomédica, laboratórios 
e biotério - BioMED, o gabinete de arquitetura anD-rÉ propôs um 
edifício ambientalmente sustentável e funcional, com um design 
icónico que assume uma estrutura mórfica adaptável ao controlo 
da incidência solar.

as part of the competition organised by the university of Coimbra 
for the creation of a biomedical research centre, laboratories and 
animal facility – BioMED, architecture practice anD-rÉ proposes 
an environmentally sustainable and functional building, with an 
iconic design, which assumes a transformable structure that can 
be changed to control exposure to the sun.

www.and-re.pt

BIoMED
Proposta iconográfica ˙ iconographic Proposal

Patente até 25 de junho de 2012 no Museu Coleção Berardo, a 
exposição Nikias Skapinakis Presente e Passado, 2012 – 1950 
mostra uma das mais expressivas antologias do artista português 
de ascendência grega que é um dos nomes mais reconhecidos da 
arte contemporânea nacional.
a comissária raquel Henriques da silva organizou este percurso 
visual através de sete núcleos expositivos que revelam a ampla 
diversidade formal e temática que nikias skapinakis aplica nas 
suas obras.
Leda e o Cisne ou O quarto de banho de Marcel Duchamp ou «Ceci 
n’est pas un pissoire» são alguns dos quadros a óleo sobre tela que 
poderá descobrir ao visitar esta bela apresentação. 

www.museuberardo.pt

NIkIas skapINakIs
Presente e Passado, 2012- 1950 ˙ Present and Past, 2012 - 1950

on show until June 25th 2012 at the Museu Coleção Berardo, the 
Nikias Skapinakis Present and Past, 2012 – 1950 exhibition reveals 
one of the most expressive anthologies of the Portuguese artist 
of greek descent, one of the best known names in Portugal’s 
contemporary art scene.
art historian raquel Henriques da silva has organised this visual 
journey through seven exhibition hubs, which reveal the great 
formal and subject diversity that nikias skapinakis applies in 
this work.
Leda e o Cisne or O quarto de Marcel Duchamp ou «Ceci n’est pas 
un pissoir» are some of the oil on canvas paintings you can discover 
when you pay a visit to this impressive show.

© Paulo Cintra & laura Castro Caldas
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Fundada em 2006 por Joaquin Diez-Cascón, Marina Diez-Cascón 
e rial Fernando, de Barcelona, a Swab assumiu-se como um dos 
maiores eventos culturais da cidade catalã no apoio e na promoção 
da arte e da cultura na região.
De 23 a 26 de maio vão estar reunidas 60 galerias de todo 
o mundo, apresentando ao público em geral e a novos 
colecionadores, a preços acessíveis, obras de jovens emergentes
e estrelas da arte contemporânea.

Founded in 2006 by Joaquin Diez-Cascón, Marina Diez-Cascón and 
rial Fernando, from Barcelona, Swab is one of the largest cultural 
events of the Catalan city, supporting and promoting art and 
culture in the region.
From May 23 to 26, 60 galleries from around the globe will 
meet, presenting to the general public and to new collectors, at 
affordable prices, works by young emerging artists and stars of 
contemporary art.

www.swab.es

swaB
arte em Festa ˙ art in Celebration

Pelo segundo ano consecutivo, o WantedDesign volta a encher a 
cidade de nova iorque com instalações inovadoras, workshops para 
estudantes, palestras interessantes, exposições com curadorias de 
designers internacionais, oficinas de design, lojas pop-up, salas de 
convívio e muito mais!
a acontecer em simultâneo com a Feira internacional de Mobiliário 
Contemporâneo (iCFF), o WantedDesign começa a revelar-se 
como um grande evento paralelo que privilegia a troca de ideias e 
conceitos de design. a não perder de 18 a 21 de maio na Big apple. 
 
For the second year in a row, WantedDesign returns to fill the city 
of new york with innovative installation, workshops for students, 
interesting talks, exhibitions curated by international designers, 
design workshops, pop-up shops, lounges and cafés and 
much more!
taking place as the same time as the international Contemporary 
Furniture Fair (iCFF), WantedDesign is becoming a major parallel 
event, encouraging the exchange of design ideas and concepts. 
Don’t miss it in the Big apple, May 18-21.

www.wanteddesignnyc.com

waNTEDDEsIGN
apreciar Design ˙ Enjoying Design

© Kate gilmore, courtesy of galería MaisterraValbuena, Madrid



o Centro Português de Fotografia, no Porto, acolhe, até dia 24 
de junho, a exposição Mulheres de Camilo, organizada pela Casa 
de Camilo – Centro de Estudos Camilianos (Câmara Municipal de 
V. n. Famalicão).
Estarão expostas diversas imagens remetentes às nove mulheres 
que mais impacto tiveram na vida e na obra de Camilo de Castelo 
Branco, com especial destaque para ana Plácido, mas sem esquecer 
Joaquina Pereira de França, Patrícia Emília de Barros, Maria 
Felicidade de Couto Browne, Fanny owen, Princesa rattazzi, Clara 
Belloni, adelia Dabedeille e a mãe do autor. 

the Portuguese Photography Centre, in oporto, houses, till June 
24, the Mulheres de Camilo (Camilo’s Women) exhibition, organised 
by the Casa de Camilo – Centro de Estudos Camilianos (V.n. 
Famalicão City Council).
a series of images will be exhibited, with reference to the nine 
women who have had the greatest impact on the life and work of 
Camilo de Castelo Branco, with particular focus on ana Plácido, but 
not forgetting Joaquina Pereira de França, Patrícia Emília de Barros, 
Maria Felcidade de Couto Browne, Fanny owen, Princesa rattazzi, 
Clara Belloni, adelia Dabedeille and the author’s mother.

www.cpf.pt

“MuLhErEs DE CaMILo”
as Musas do Escritor ˙ the Writer’s Muses

a dupla de designers brasileiros, os irmãos Fernando e Humberto 
Campana, desenvolveu para o grupo Cosentino um novo conceito 
de cozinha super inovador e muito funcional.
Shaping Silestone® inspira-se na ideia de um canivete suíço, 
apresentando assim uma ilha que inclui mesa e bancadas em 
superfície de quartzo silestone®, mas também fogão e lava-loiças 
integrity by Cosentino®.
uma proposta arrojada, distinta e versátil que irá promover uma 
maior dinâmica e vivência na cozinha.
 
Brazilian designer duo, brothers Fernando and Humberto Campana 
have developed a new highly innovative and very functional 
kitchen concept.
Shaping Silestone® is inspired by the idea of a swiss army Knife, 
and thus presents an island that includes a table and countertops 
in silestone® quartz, but also integrity by Cosentino® stove 
and dishwasher.
a daring, distinctive and versatile suggestion that will promote 
greater dynamics and improved experiences in the kitchen.

www.cosentino.pt

shapING sILEsToNE®
Cozinha assinada ˙ Designer Kitchen

© Casa de Camilo, Centro de Estudos Camilianos

errata
Por lapso, na última edição da House Trends, na rubrica Jóias & acessórios, o site da marca surkana foi grafado de forma errada.  
o site correcto é www.surkana.com. 

in the last issue of House Trends, in the Jewellery & accessories section, the site of the brand surkana by mistake appeared incorrectly. 
the correct website address is: www.surkana.com.
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transparência natural
naturally see-through
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ wieland gleich & karl beath Fotografia Photography
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a dramaticidade desta habitação reside, não só 
na sua configuração, mas também na envolvente 
única que detém.
localizada em Camps Bay, subúrbio da Cidade 
do Cabo muito conhecido pelas suas fantásticas 
praias de areia branca, a casa First Crescent foi 
projetada pelo gabinete saota e decorada por 
antoni associates. 
adquire um design evidentemente minimalista 
onde as amplas janelas, do chão até ao teto, 
maximizam a entrada de luz e indicam sempre o 
olhar para a fantástica vista existente.
o primeiro e o segundo andar têm grandes 
semelhanças no sentido de permitir a utilização 
individual e independente de cada um dos pisos.
a cobertura da habitação, feita em aço, abre uma 
claraboia sem vidro, aumentando o contacto com  
a paisagem e dando amplitude para a piscina 
quase infinita. 

o ateliê austríaco innocad procurou tornar mais 
funcional e melhorar o ambiente desta penthouse 
em nova iorque. Para tal criou uma miscelânea  
que agrega o melhor do design europeu com  
o estilo urbano e descontraído nova-iorquino.
na atmosfera reina uma frescura presente em 
cada uma das divisões cujas áreas espaçosas 
logram de impressionantes vistas para a  
‘Big apple’.
além disso, o terraço desta maravilhosa penthouse 
promete ser o local ideal para muitas festas sob o 
brilho das frenéticas e brilhantes luzes da cidade 
que nunca adormece! 

the drama of this residence lies not only in its 
configuration, but also in its unique surroundings. 
located in the Cape town suburb of Camps Bay, 
well known for its fantastic white sandy beaches, 
the First Crescent house was designed by saota 
architectural practice, with interior design by  
antoni associates.
it enjoys a clearly minimalist design, where large 
floor to ceiling windows maximise the entrance 
of the light and continually pull your gaze towards 
the fantastic views they offer. 
the first and second floors are very similar in that 
they enable the individual and independent use of 
each of the floors.
the property’s roof, made in steel, opens in a 
glassless skylight, increasing the contact with the 
landscape and adding size to the almost endless 
swimming pool.

the aim of austrian design studio innocad was 
to improve the environment of this new york 
penthouse and make it more functional. to this 
end it concocted a blend of the very best of 
European design with the urban, casual style of 
new york.
a feeling of freshness lingers in every room, each 
boasting spacious areas and stunning views over 
the Big apple.
in addition, the terrace of this magnificent 
penthouse looks set to be the ideal venue for 
parties under the sheen of the frenetically 
twinkling lights of the city that never sleeps!

pENThousE NoVa IorquE
Descontração urbana ˙ urban relax
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ thomas schauer Fotografia Photography

˙ arquitetura ˙ architecture
saOta

˙ obra ˙ Work 
First Crescent 

˙ localização ˙ location
Camps Bay, África do sul ˙ south africa

˙ ano de Conclusão ˙ year Competed 
2007

www.saota.com

www.innocad.at
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Com o intuito de maximizar o espaço, garantindo 
simultaneamente a privacidade, a habitação 72 
sentosa Cove, em singapura, foi definida pelos 
arquitetos do ong ong em quatro níveis distintos. 
Cada um deles direciona-se para as diversas 
áreas sociais e de entretenimento, como a piscina 
e a sala de treino, mas também para as zonas 
funcionais e de descanso de uma jovem família. 
Voltadas para o pátio interno, que atua como 
enfoque visual da casa, os quartos recebem  
assim a entrada direta de luz natural, preservando 
a sua intimidade. 
Já as fachadas a leste e a oeste reservam mais 
a sentosa Cove, regulando naturalmente a 
iluminação e a ventilação, promovendo a circulação 
eficiente do vento térmico.

With the aim of maximising space, while at the 
same time ensuring privacy, the property 72 
sentosa Cove, in singapore, has been defined by 
architects from ong ong over four distinct levels. 
Each of them is designed for various social and 
entertaining areas, such as the lap pool and fitness 
room, and also for the functional and relaxation 
areas of a young family.
Facing an internal courtyard, which works as the 
circulation pivot of the house, the bedrooms thus 
receive the entry of natural light, while remaining 
hidden from prying eyes.
the west and east façades contrast the open 
north and south one, regulating natural  
lighting and wind ventilation for efficient  
thermal circulation.

72 sENTosa CoVE
Familiar e Ecológica 
Family and Eco Friendly
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ derek swalwell Fotografia Photography

www.ong-ong.com
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Para usufruir ao máximo da maravilhosa vista de 
que dispõe, a casa siglap road foi edificada em 
três níveis. 
o terceiro andar foi ocupado com a suite principal 
e com a sala de entretenimento para a família, 
enquanto no segundo piso, entre varandas 
curvilíneas com pavimento de madeira e zonas 
sombreadas, se estabeleceu a cozinha, sala de 
estar e de jantar. 
no primeiro andar, localizado ao nível do solo, 
projetaram-se dois quartos estilo resort com 
amplos terraços ora abertos, ora cobertos diante 
da piscina.
as zonas ajardinadas na orla de cada cobertura 
e os decks em madeira proporcionam ainda um 
isolamento solar adicional.

the siglap road house had been built over three 
levels to enjoy to the full the incredible view 
available to it. 
the third floor is home to the master suite, and to 
the entertainment room for the family, while on 
the second floor, between curved verandas with 
wooden flooring and shaded areas, we find the 
kitchen, living room and dining area.
on the first floor, at ground level, two resort 
style ‘cabana’ bedrooms have been created, with 
a spacious terrace, open or covered, next to the 
swimming pool.
the garden areas on the edge of each roof and 
the wooden decking provide added insulation from 
the sun. 

sIGLap roaD
Curvilínea ˙ Curved
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Patrick bingham – hall Fotografia Photography

www.aamertaher.com
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a Villa Flåttarna faz parte de um projeto incomum 
na região costeira granítica de smögen, na suécia. 
no Klevens udde pretende criar-se uma das mais 
exclusivas áreas residenciais da Europa a poucos 
metros das águas do estreito de skagerrak.
o ateliê de arquitetura Wingårdh foi responsável 
pelo design de muitos destes edifícios únicos com 
potencial para alcançar a fama internacional. 
Em particular, a Villa Flåttarna, de cerca de 147 
m², tem dois andares. no piso inferior reserva-se 
o quarto com casa de banho, hall de entrada e 
espaço lounge com zona para lavandaria  

e/ou kitchenette. tem igualmente garagem para 
um carro e parqueamento exterior para outro 
automóvel. no andar superior definiu-se a  
cozinha e a sala com um longo banco que culmina 
na lareira. 
as paredes de vidro permitem ver admiravelmente 
o mar e o porto. o que distingue cada residência 
é a inclinação triangular dos seus telhados e das 
suas fachadas feitas em painéis de madeira de 
cedro não tratados e que resistem assim ao clima 
agressivo da região.

Villa Flåttarna is part of a unique project in the 
granite coastline region of smögen, in sweden. 
the aim of the Klevens udde project is to create 
one of the most exclusive residential areas in 
Europe, just metres from the waters of the 
skaggerak strait.
Wingårdh arkitekter architecture practice is 
responsible for the design of many of these 
unique buildings capable of achieving  
international fame.
no more so than the Villa Flåttarna, a two-storey 
house with an area of around 147 square metres. 

the lower floor holds the master bedroom with 
toilet and shower and dressing room, a guest suite, 
foyer/lounge with space for kitchenette, laundry 
room. in addition, it has a single-car garage and 
space for one car to park outside. on the upper 
floor we find an open-plan kitchen-living room 
featuring a long fireplace bench. 
glass walls over a view of the sea and the harbour 
mouth. What distinguishes each property is 
their triangular configuration, with varying roof 
shapes and façades cladded in untreated naturally 
weathered prima cedar, suitable for the region’s 
rough climate.

VILLa FLåTTarNa
Complexo Exclusivo ˙ Exclusive Complex
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ tenjin visuals ab Fotografia Photography

www.wingardhs.se
www.klevensudde.com

©wingårdh arkitektkontor ab
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www.casas.iter.es

El Patio é uma habitação que está inserida dentro 
de um conjunto de 25 casas bioclimáticas situado 
enfrente ao mar e junto ao cone vulcânico de 
Montaña Pelada na ilha de tenerife. 
Cada casa é autossuficiente no fornecimento  
de energia com zero de emissões de Co2 para  
a atmosfera.
na El Patio, o arquiteto Ángel Díaz Domínguez 
determinou os quartos para o piso superior onde, 
além da vista sobre o mar, de noite podem admirar 
as estrelas e a lua, enquanto em redor do  
«pátio» com piscina, que recolhe a água, se  
centra toda a vida da casa que pode ser alugada  
a qualquer instante.

El Patio is a property stood within a series of 25 
bioclimatic houses located facing the sea and 
close to the Montaña Pelada volcanic cone on the 
island of tenerife.
Each house is self-sufficient in terms of energy 
supply, producing zero Co2 emissions into  
the atmosphere. 
architect Ángel Díaz Domínguez has placed the 
bedrooms of the El Patio on the upper floor, where, 
in addition to the view over the sea, at night they 
can admire the starts and the moon, while the life 
of this house, which can be rented at any time, 
concentrates around the «patio» courtyard, with 
its pool, where water is collected.

EL paTIo
autossuficiência ˙ self-sufficient 
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ guillermo Pozuelo ©iteR Fotografia Photography
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INChEoN TrI-BowL
inversão de Papéis ˙ role reversal
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ youngchae Park Fotografia Photography
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ao contrário da arquitetura tradicional, em que os 
edifícios são planos na sua base e desconstruídos 
no seu telhado, o incheon tri-Bowl inverte os 
padrões, sendo formado por um andar curvilíneo 
e um teto plano.
Concebido pelo gabinete iarc, este espaço 
multiusos, para exposições, concertos, 
performances e apresentações, situa-se no 
parque songdo da cidade de incheon, na  
Coreia do sul.
Com capacidade para acomodar até 400 pessoas, 
o design único da obra incheon tri-Bowl cria 
um novo marco na metrópole refletindo a zona 
envolvente e representando o oceano visto do 
porto de incheon.

unlike traditional architecture, in which buildings 
are flat at the base and deconstructed on their 
roof, the incheon tri-Bowl inverts such standards 
with a curved floor and a flat ceiling.
Designed by iarc architects, this multi-purpose 
space for exhibitions, concerts, performances and 
presentations, is located in songdo Park in the 
city of incheon, in south Korea
seating 400 people, the unique design of the 
incheon tri-Bowl creates a new landmark in this 
metropolis reflecting the surrounding area and 
representing the ocean seen from  incheon’s port.

˙ arquitetura ˙ architecture
Iarc architects

˙ obra ˙ Work 
Incheon tri-Bowl

˙ localização ˙ location
Incheon, Coreia do sul, south Korea

˙ ano de Conclusão ˙ year Competed 
2010

www.iarc.net
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CENTro CuLTuraL 
parquE aIETE
renovação Pacífica ˙ Peaceful renovation
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Jesús Martín Ruiz Fotografia Photography

o simbólico Palácio neo-clássico aiete, localizado em san 
sebastián, Espanha, outrora residência de verão do ditador 
Francisco Franco, foi reabilitado para acolher pela mão da 
«democracia» o instituto da Paz e dos Direitos Humanos. Em 
simultâneo, o ateliê isuuru concebeu uma estrutura de cariz 
cultural disseminada nos jardins do paço. a nova estrutura, 
marcada por uma fachada de pilares metálicos que sustentam 
o telhado e colorida por uma fachada de vidros triangulares 
esverdeados, acolhe a livraria, a sala de exposições e de jogos 
e um auditório, comunicando com os andares inferiores do 
palácio, através de um túnel interno. 

once the summer residence of dictator Francisco Franco the 
symbolic neo-classical aiete Palace, located in san sebastian, 
spain, has been renovated to house, thanks to the return of 
democracy, the institute of Peace and Human rights. at the 
same time, isuuru studio has designed a structure, cultural 
in purpose, stood in the palace’s gardens. the new structure, 
characterised by a façade of metal pillars supporting the roof 
and coloured by a façade of green glass triangles, houses 
the bookshop, the exhibition room and games room and 
an auditorium, communicating with the lower floors of the 
palace through an internal tunnel.

www.isuuru.com
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Vakko FashIoN & powEr 
MEDIa CENTErs
reutilização Etérea ˙ Ethereal reutilisation
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ iwan baan Fotografia Photography

Do esqueleto abandonado de um hotel inacabado, 
os arquitetos da empresa rEX, sedeada em 
nova iorque, criaram uma nova referência na 
arquitetura da maior cidade turca, istambul.
a velha estrutura inacabada foi reutilizada 
de modo sublime para acolher os escritórios, 
showrooms, auditórios e sala de conferências 
de uma das maiores marcas de vestuário do 
país, a Vakko, e simultaneamente os estúdios 
de televisão, instalações de produção de rádio e 
salas de exibição da grande rede de televisão e 
rádio da turquia.
o Vakko Fashion Center e o Power Media Center 
receberam espaços refinados e que se destacam 
pela frontaria com painéis de vidro em forma de 
«X», reduzindo assim a grossura do material, mas 
mantendo a sua força e o seu caráter distintivo. 

From the abandoned skeleton of an unfinished 
hotel, the architects of new york based company 
rEX have created a new benchmark in the 
architecture of turkey’s largest city, istanbul.
the old unfinished structure was reused in 
a sublime way to accommodate the offices, 
showrooms, auditoriums and conference room 
of one of the largest clothes brands in the 
country, Vakko, as well as television studios, 
radio production facilities and screening rooms of 
turkey’s major television and radio network.
the Vakko Fashion Center and Power 
Media Center have received refined spaces, 
distinguished by the façade with glass panels 
in the shape of an «X», thereby reducing the 
thickness of the material, while maintaining its 
strength and its distinctive character.

www.rex-ny.com
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aEroporTo 
LLEIDa – aLGuaIrE
longitude Harmoniosa ˙ Harmonious longitude 
˙ Patrícia Ramos texto text 

a nova torre de controlo de lleida – alguaire, com 
41 metros de altura, e a base, que acolhe o hall 
de entrada, os armazéns, escritórios e o próprio 
terminal, apresentam uma composição contínua 
de talhe longitudinal.
a cobertura horizontal, composta por uma 
camada vegetal combinada com tiras de madeira 
e laminados, atuando como barreira térmica, 
prolonga-se verticalmente numa proteção 
formada a partir de várias folhas de metal verde, 
castanho e amarelo.
a multiplicidade de acabamentos, texturas e tons 
integra-se com a paisagem agrícola envolvente. 
Chapas de aço corten atravessam a estrutura 
do telhado, as camadas de teto falso, definindo 
claramente um plano de espessura que pende  
das fachadas.

lleida – alguaire’s airport new control tower,  
41 metres high, and its base, housing the 
entrance hall, storerooms, offices and the 
terminal itself, present a continuous  
composition of longitudinal proportions.
the horizontal roof, consisting of a plant layer 
combined with laminated strips of wood, acting 
as a thermal barrier, extends vertically on a 
protection formed from multiple sheets of 
green, brown and yellow metal. the multitude 
of finishes, textures and colours integrates 
with the surrounding farming landscape. Corten 
steel sheets cross the roof structure, the false 
ceiling layers, clearly defining a plane of thickness 
hanging from the façades.

www.b720.com

adrià goula/ © b720 arquitetos

Joan argelés/ © b720 arquitetos



VaNkE TrIpLE V GaLLEry
três em um ˙ three in one
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Ministry of design Fotografia Photography

o ateliê de arquitetura Ministry of Design foi 
comissionado para projetar um espaço que 
aglutinasse um centro de informações turísticas, 
uma galeria para exposições e uma sala para 
debates. Desse repto nasceu na cidade chinesa 
de tianjin a Vanke triple V galery.
a planta assumiu uma forma triangular, sendo 
que cada uma das áreas correspondeu a cada 
um dos três vértices do triângulo, dotando-se de 
entradas independentes.
tectonicamente, face à proximidade com a costa, 
uma vez que está junto à Baía Dong Jiang, o 
exterior da Vanke triple V galery foi revestido 
a painéis de aço corten, enquanto no interior 
tiras de madeira nas paredes e tetos criam uma 
sensação de maior conforto e naturalidade. 

the Ministry of Design architecture studio was 
commissioned to design a space that would 
unite a tourist information centre, a gallery for 
exhibitions and a room for discussions. this brief 
resulted in the birth of the Vanke triple V galery 
in the Chinese city of tianjin.
the layout has taken on a triangular form, with 
each of the areas corresponding to one of the 
three points of the triangle, each endowed with 
its own independent entrance.
tectonically, due to its proximity to the coast, and 
next to Dong Jiang Bay, the exterior of the Vanke 
triple V gallery has been lined with Corten steel 
panels, while the inside boasts strips of wood on 
the walls and ceilings thus creating a feeling of 
greater comfort and naturalness.

www.modonline.com
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CrIsTINa JorGE DE CarVaLho
Pelo signo da intemporalidade
guided by timelessness
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ francisco almeida dias Fotografia Photography
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a licenciatura em gestão de Empresas não convenceu esta moçambicana, «adotada» por lisboa, e foi em londres, na 
inchbald school of Design, que tornou o design de interiores no seu mundo. atualmente, 14 anos passados desde a 
abertura do seu próprio ateliê, Cristina Jorge de Carvalho acredita que o design é uma constante do nosso dia a dia, sendo 
cada vez mais importante não só para particulares, mas também para empresas. Pelo engrandecimento e interesse dessa 
área, defende sempre o equilíbrio elegante, discreto e, sobretudo, intemporal que cada um dos seus projetos patenteia.  
a cor sempre rainha!

a degree in Business Management was not enough to convince this Mozambican «adopted» by lisbon, and it was in london, 
at the inchbald school of Design, that she turned interior design into her world. now, 14 years since she opened her own 
studio, Cristina Jorge de Carvalho believes that design is a constant in everyday life and increasingly important not only for 
private individuals, but also for companies. For the enrichment and interest of this field, she always favours the elegant, 
discreet and above all timeless balance that each of her projects displays.
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Consegue definir um fio condutor presente em todos 
os seus espaços e que assume como o estilo Cristina 
Jorge de Carvalho?
 É um estilo minimal, elegante, sóbrio, intemporal e 
despojado. nesse fio condutor há uma constante na 
sobriedade da paleta de cores, nas texturas opostas, 
na preferência por materiais naturais – madeiras, 
mármores, ferro, seda, algodão, linhos – em combinação 
com outros mais industriais ou tecnológicos, e as 
referências multiculturais constituem o cunho do meu 
estilo que, sim, é muito próprio e diferenciador. a arte 
é também uma constante, com preferência nítida para 
a arte moderna contemporânea.

Can you define a common denominator present in all 
of your spaces and which you see as the Cristina Jorge 
de Carvalho style?
it is a minimal, elegant, reserved, timeless and simple style. 
this common thread features a constant in the simplicity 
of the palette of colours, in the opposing textures, in the 
preference for natural materials – wood, marble, iron, silk, 
cotton, linen – in combination with other more industrial 
or technological ones, and multicultural references are the 
hallmark of my style, which, is indeed very particular and 
different. art is also a constant, with a clear preference 
for contemporary modern art.

© ana Carvalho
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no início do ano recebeu o prémio best hotel interior 
for europe e best hotel interior for Portugal, atribuído 
pelo european hotel awards, pelo seu projeto no hotel 
altis Prime, em lisboa. Qual acredita ter sido o ponto 
de destaque para este reconhecimento?
a arquitetura de interiores foi certamente determinante. 
as linhas depuradas,  um ambiente elegante e sóbrio, 
marcado pelo conforto, luxo e extrema funcionalidade 
foram os elementos de destaque. 
ao nível da decoração, o ambiente é contemporâneo 
mas intemporal. as peças, na sua maioria desenhadas 
por CJC, misturam-se com peças clássicas de designers 
internacionais. as cores sóbrias e neutras, numa paleta 
que vai dos beges aos cinzas, transportam-nos para um 
ambiente algo masculino, que contrasta com a elegância 
das peças desenhadas.
Penso que foi a conjugação de todos estes elementos 
que destacou o meu projeto entre tantos.

entre hotéis de luxo, spas, restaurantes, lojas, 
escritórios e residências privadas, que ambientes 
interiores mais gosta de idealizar?
Eu gosto de criar! Poder em cada novo projeto conceber 
algo novo é o que mais me alicia. É indiferente o tipo 
de projeto. no entanto, sinto que nos espaços públicos 
posso idealizar mais, pois são espaços que serão vividos 
por muitas pessoas, todas elas diferentes. nos espaços 
privados tenho de conceber um espaço criativo que 
corresponda às especificidades desse cliente. nesse 
sentido, o espaço para a criatividade é mais limitado. 

acredita que existem tendências no mundo da 
decoração? 
À semelhança do mundo da moda, as tendências são 
várias e cada designer cria (ou não) a sua própria linha, o 
seu traço único. não creio que exista uma única tendência. 
Eu não sigo tendências. os meus ambientes não são 
datáveis, creio que são intemporais!

at the beginning of the year you received the best 
hotel interior for europe and best hotel interior for 
Portugal awards at the european hotel awards, for 
your project at the hotel altis Prime in lisbon. what 
do you see as the deciding factor for this recognition?
the interior Design was certainly decisive. the clean lines, 
an elegant and simple environment, marked by comfort, 
luxury and extreme functionality were its highlights. 
in terms of decoration, the environment is contemporary 
yet timeless. the pieces, for the most part designed by 
CJC, are combined with classic pieces by international 
designers. the reserved and neutral colours, in a palette 
that goes from beige to grey, takes you to a somewhat 
masculine atmosphere, which contrasts with the elegance 
of the designer pieces.
i think that it was the blend of all these elements that 
made my project stand out from so many others.

Choosing between luxury hotels, spas, restaurants, 
shops, offices and private residences, which settings 
do you enjoy designing for the most?
i love to create! Being able to design something new 
in each new project is what excites me, irrespective of 
what kind of project. However, i feel that i can be more 
creative in public spaces, because they are spaces that will 
be experienced by many people, each of them different. 
in private spaces, i have to design a creative space that 
fits the specifics of this client. in this sense, the room for 
creativity is more limited.

do you believe that there are trends in the world 
of decoration?
similar to the world of fashion, trends are many and every 
designer creates (or doesn’t) their own range, their unique 
look. i don’t believe there is a single trend. i don’t follow 
trends. My environments are not datable. i think they 
are timeless!

www.cjc-design.com
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o designer belga Bram Boo desenhou para a indera 
um conjunto de mesas de apoio para a sala a que 
deu o nome de Barbasso. a forma arredonda das 
mesas proporcionam um contraste atraente face 
à típica estrutura retangular que a maioria dos 
sofás presentes nas nossas casas tem. 
Enriquecido com um tampo adicional, as 
suas pernas assimétricas estabelecem um 
conjunto que, além de funcional, é humorístico 
e fantasioso, estando disponíveis em três 
tamanhos distintos.

Belgian designer Bram Boo has designed for 
indera a set of side tables for the living room, 
to which he has given the name Barbasso. 
the rounded shape of the tables provides 
an attractive contrast in light of the typical 
rectangular structure that the majority of sofas 
in our homes present.
Enriched with an additional table top, their 
asymmetric legs establish a set that, besides 
being functional, is fun and fantasy-filled. 
available in three sizes.

BarBasso
a apoiar
Worthy support

www.indera.be

Elegante, mas sem ostentação, contemporânea e 
inesperada, a coleção de banho Le Giare, concebida pelo 
arquiteto e designer Claudio silvestrin, expressa fluidez 
de linhas, nas quais as perfeitas formas circulares alojam 
contornos ovais, criando uma verdadeira escultura 
cerâmica em branco brilhante, preto brilhante, pedra ou 
remate em antracite.
a beleza estética do lavatório e sanitário de parede 
suspensos Le Giare, aliada à funcionalidade, foi destacada 
com o prémio red Dot 2012 na categoria design de produto.

Elegant, but unostentatious, contemporary and 
unexpected, the Le Giare bathroom collection, created by 
architect and designer Claudio silvestrin, expresses fluid 
lines, in which perfect circular shapes house oval contours, 
creating a veritable sculpture in glossy white, glossy black 
or anthracite finish.
the aesthetic beauty of the Le Giare wall suspended 
washbasin and toilet, combined with functionality, had 
been rewarded with the red Dot 2012 award in the 
product design category.

LE GIarE 
beleza Premiada
award Winning Beauty

www.ceramicocielo.it
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Pequenas e delicadas como saliências na natureza, estas 
estantes, chamadas de Corniches e desenhadas por ronan 
e Erwan Bouroullec, são ideais para guardar pequenos 
objetos, necessários à vida de todos os dias. 
Desenhadas de forma individual e irregular, as Corniches 
servem para colocarmos os objetos de que precisamos no 
quarto-de-banho, também como um pedestal para objetos 
de estimação ou como uma espécie de obra de arte numa 
área comum. 

small and delicate, like outcrops in nature, these 
shelves, called Corniches, designed by ronan and Erwan 
Bouroullec, are ideal for storing small objects, needed for 
everyday living.
Designed individually and irregularly, the Corniches can be 
used for placing objects you may need in the bathroom, or 
for displaying prized possessions, or as a work of art in a 
communal area.

CorNIChEs
Prática, mas de estimação
Practical yet Prized

www.vitra.com 
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Criadas a pensar nos mais pequenos, as poltronas Mini têm o 
tamanho ideal para as crianças e tecidos pintados à mão por 
artesãos especializados com tons vivos e representações 
engraçadas para estimular a criatividade e a imaginação de cada 
pequenote, sendo igualmente muito resistentes para suportarem
a sua infindável energia.

Created with youngsters in mind, Mini armchairs have the ideal 
size for children and fabrics hand painted by specialist craftsmen 
with bright colours and fun designs to stimulate creativity and the 
imagination of every littlun. they are also very tough, able to cope 
with their endless supplies of energy.

MINI
Para os Pequeninos
For little ones

www.stile-creazoni.com

as proporções recatadas da cadeira Ophelia escondem 
a audácia do seu design, que mantém, contudo, um 
conforto assumido.
Esta poltrona giratória da leolux tem um brilho inigualável 
já que tem inúmeras possibilidades de revestimentos, 
acabamentos e cores do seu pé. 
a série Festival apresenta 13 apetitosas combinações 
de tonalidades especialmente selecionadas em 
couro Bimardo. 

the modest proportions of the Ophelia chair conceal 
the daring of its design, which nevertheless maintains 
a level of comfort.
this swivel armchair from leolux boasts unequalled 
sheen, given its countless possibilities of upholstery, 
finishes and colours of its base.
the Festival series presents 13 delightful specially 
selected colour combinations in Bimardo leather.

ophELIa
ousada, mas Modesta
Daring yet Modest

www.leolux.com
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alegres e muito vivazes: assim são as criações da Koziol 
e assim é a original gama de canecas transportáveis  
Aroma To Go. 
Mais práticas que nunca, estes copos portáteis têm uma 
tampa que, graças ao anel de vedação flexível, permanece 
firmemente no lugar, evitando que o café, chá, sumo ou 
água se entorne, e facilitando o ato de beber.
isolado, confortável e fácil de transportar, declara diversão 
pelas suas riscas e tampas coloridas onde a forma de um 
sorriso nos anima.

Bright and cheerful, these are the creations from Koziol, and 
such is the original range of insulated cups for on the go – 
Aroma To Go.
More practical than ever, these take anywhere cups 
feature a lid, which, thanks to the flexible ring seal, stays 
firmly in place, insuring lack of spillage and making it all the 
easier to drink your coffee, tea, juice or water.
insulated, comfortable and easy to carry about, these cups 
make a fun statement with their colourful stripes, and lids 
featuring a heart-warming smile motif.

aroMa To Go
Praticidade
Practicality

www.koziol.de

Collect 2011 é o mais recente modelo que se seguiu à linha 
Collect 2010 e Collect da marca sueca a2 fundada pelo 
estúdio de design a2 Designers.
Como o mais recente membro desta família, o armário 
Collect 2011 assume-se com duas portas em padrão 
triangular a dois níveis e disponível em quatro tons 
diferentes – branco, azul, fúchsia e amarelo –. Com 
uma altura de 119 cm, largura de 64 cm e 30 cm de 
profundidade, é produzido em madeira e MDF pintado.

Collect 2011 is the latest model that follows on from the 
Collect 2010 and the Collect range from swedish brand 
a2, founded by design studio a2 Designers.
as the latest member of this family, the Collect 2011 
cabinet features two doors with a pattern of triangles in 
two levels, available in four different colours – white, blue, 
fuchsia and yellow. With a height of 119 cm, width of 64 cm 
and depth of 30 cm, it is made from wood and painted MDF.

www.a2designers.se

CoLLECT 2011
a evolução 

Evolution
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Desenhadas por Denis santachiara em 
colaboração com a academia Barilla, para a marca 
italiana de acessórios de cozinha guzzini, as facas 
Forma são especiais para o corte de queijo, mas 
de um queijo muito particular: o queijo parmesão. 
a surpresa da sua pega curvilínea contrabalança 
com as lâminas ora retilíneas ora mais 
arredondadas, mantendo no entanto a plenitude 
dos sabores singulares de um lacticínio por 
muitos apreciado.  

Designed by Denis santachiara in collaboration 
with the Barilla academy, for italian kitchen 
accessory brand guzzini, the Forma knives are 
especially for cutting cheese and one cheese in 
particular: parmesan cheese.
the surprise of the curved handle 
counterbalances the blades, straighter or rounder, 
while retaining to the full the singular flavour of 
a dairy product enjoyed by so many.

ForMa
Plenos sabores
Cutting Flavours

www.fratelliguzzini.com
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Deixamos de ser crianças, mas não temos de deixar 
de nos divertir! os baloiços Svvving são modernos, 
elegantes, refinados, produzidos manualmente em 
pequenas séries e procuram manter uma originalidade 
atemporal na casa de cada um de nós.
a coleção de 2012 conta com 19 modelos muito coloridos 
e com vários tipos de acabamentos.
Especialmente desenhados para ambientes interiores, também 
podem ser facilmente aplicados no terraço ou no jardim para 
fazer recordar os mais adultos dos bons momentos de infância 
a baloiçar no parque ou para fazer as delícias dos mais novos 
num belo dia de verão.

We may grow out of childhood, but we never grow out of 
having fun! Svvving swings are modern, elegant, sophisticated, 
handcrafted in small batches and aim to maintain a timeless 
originality in each of our homes.
the 2012 collection features 19 very colourful models in a 
choice of finishes.
Designed especially for indoor environments, they can be 
easily used on terraces or in the garden, to help adults recall 
the wonderful years of childhood, swinging in the park, or to 
delight kids on a beautiful summer day.

sVVVING
balanços divertidos
Fun swings

www.svvving.com
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Depois de várias colaborações com a antonio lupi, 
Domenico De Palo volta a projetar o seu design inovador 
e original numa linha de lavatórios à qual deu o nome 
de Strappo.
Esta peça parece fundir-se na perfeição com a superfície 
onde é instalada, de tal modo que, apesar de feita em 
Corian®, pode ser rematada nos mesmos materiais em que a 
parede é feita.
Como uma faixa que irrompe da parede, Strappo tem 85 cm 
de altura, 83cm de largura e uma profundidade de 48 cm.

Following various collaborations with antonio lupi, 
Domenico De Palo once again creates his innovative and 
original design in a range of washbasins, calling the range 
Strappo. this piece seems to blend perfectly into the 
surface in which it is fitted, so that, despite being made in 
Corian®, it can be finished in the same material in which the 
wall is made.
like a strip that bursts from the wall, Strappo is 85 cm high, 
83 cm wide and 48 cm deep.

sTrappo
Perfeita fusão
Perfect Fusion

www.antoniolupi.it
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Primando sempre pelo bem-estar e praticidade, aliados a 
uma estética elegante e convidativa na área das cozinhas, as 
cozinhas santos desenvolvem quotidianamente os modelos 
mais inovadores. Este ano, a celebrar 60 anos de história e de 
fantásticas produções, a santos apresenta a gama Vítrea em 
branco brilhante. Esta cozinha estabelece três zonas de trabalho 
muito funcionais já que a horizontalidade dos níveis de trabalho 
inferiores, proporcionada pelos módulos de gavetas, cria um 
ambiente mais dinâmico e aprazível.

Focusing on well being and practicality, combined with elegant 
and inviting looks in the kitchen setting, santos kitchens develop 
the most innovative models with every day. this year, celebrating 
60 years of history and fantastic production, santos presents its 
Vítrea range in glossy white. this kitchen establishes three very 
functional work areas, since the horizontality of the lower work 
levels, provided by the draw modules, creates a more dynamic 
and pleasant environment.  

saNTos
Celebrar a funcionalidade
Celebrating Functionality 

www.santos.es
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Para preparar massa para pizzas, tartes, entre outras, o 
rolo de cozinha ajustável da Joseph Joseph é o instrumento 
ideal já que vem com três conjuntos de discos coloridos 
(a escolher entre verde/cinzento e roxo) removíveis que 
aumentam a superfície de rolamento criando a espessura 
necessária para cada tipo de massa (2, 6 ou 10 mm).
Desenhado por Damian Evans, este utensílio também 
garante que a massa tenha uma espessura uniforme com 
as medidas em centímetros e polegadas gravadas no rolo.

For making pizza dough, and pastry for pies, etc., the 
adjustable rolling pin from Joseph Joseph, is the ideal 
instrument as it comes with three sets of colourful 
removable discs (choose between green/grey and purple) 
that raise the rolling surface by different amounts to create 
the required pastry thickness (2, 6 or 10 mm). Designed by 
Damian Evans, this utensil also ensures the pastry or dough 
is rolled to an even thickness, with measurements etched in 
the wooden surface to achieve the exact size.

aDJusTaBLE 
roLLING pIN
feito à Medida
Made to Measure

www.josephjoseph.com

Há um ano atrás, por altura da 3.ª Edição do Cristalplant® 
Design Contest, em parceria com a MDF italia, o búlgaro 
Victor Vasilev ganhou um dos prémios de melhor elemento 
na categoria de decoração.
a peça criativa Mamba congrega três funções num só 
produto que se desenvolve de forma orgânica ao longo 
da parede e que se assume em simultâneo como uma 
prateleira, uma secretária e uma mesa com iluminação lED.

a year ago, at around the time of the 3rd edition of the 
Cristalplant® Design Contest, in partnership with MDF italy, 
Bulgarian Victor Vasilev was given one of the awards for 
best piece in the decoration category.
the creative piece, entitled Mamba, combines three 
functions in a single product, which develops organically 
along the wall and which works at the same time as a shelf, 
a writing desk and a table with lED lighting.

MaMBa
três em um
three in one

www.designcontest.cristalplant.it

o talhe simples e moderno deste regador da Eva solo faz 
com que possa estar facilmente exposto na nossa casa, 
sem nos preocuparmos em o esconder. 
a ponta esguia de AquaStar permite regar os vasos 
mais pequenos e para o encher basta retirar o bico. Está 
disponível em plástico branco, verde e cinzento combinado 
com o plástico cromado da ponta.

the simple and modern design of this watering can from 
Eva solo means that it can be easily placed on display in 
your home, without having to worry about hiding it.
the pointed spout of Aquastar allows you to water smaller 
pots and to fill the can just remove the spout. aquastar is 
available in white, green and grey plastic combined with the 
chromed plastic of the pointed spout.

aquasTar
Mostrar o Minimal
Minimalism on show

www.evasolo.com



62  ˙  t r E n D s ˙  h o u s et rend s

todos os anos a história repete-se e todos os 
anos o isaloni afirma-se como um dos, senão 
mesmo, o evento internacional de design, com 
epicentro na cidade de Milão, itália.
De 17 a 22 de abril todas as grandes empresas 
mundiais do setor do mobiliário e decoração, 
designers e arquitetos de todos os cantos do 
mundo rumaram à 51.ª edição do isaloni onde, 
além do tradicional salão internacional do 
Mobiliário, se juntaram as bienais Eurocucina, 
Exposição internacional de Móveis de Cozinha, 
e a Exibição internacional de Banhos com várias 
propostas coloridas para as cozinhas e as casas 
de banho.

isaLoNI
sucesso Retumbante
roaring success

Every year it’s the same story and every year 
isaloni makes its mark as one of, if not the 
international design event, with its epicentre in 
the city of Milan in italy.
From april 17 to 22, every major world company 
from the furniture and decoration industry, 
designers and architects from every corner of 
the world, all made their way to the 51st edition 
of isaloni, where, in addition to the traditional 
international Furniture Fair, biennial events 
Eurocucina international Kitchen Furniture show 
and the international Bathroom show, presented 
a host of colourful suggestions for kitchens 
and bathrooms.
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além disso, foram igualmente promovidos outros 
eventos como o FtK, tecnologia para a Cozinha, 
e o salonesatellite que dá a oportunidade a 700 
jovens designers e estudantes para mostrarem os 
seus projetos criativos.
os 2700 expositores italianos e estrangeiros 
foram visitados por 331 649 pessoas.
segundo Carlo guglielmi, presidente do Cosmit, 
«mais do que focar os números, estiveram 
principalmente atentos ao nível de satisfação 
dos expositores com as oportunidades de 
negócio reais». 
Em paralelo com a feira realizaram-se diversos 
eventos, exibições e exposições o que prova 
que o «isaloni não é apenas uma oportunidade 
de negócio, mas também um veículo para a 
promoção da cultura, com a cultura no coração da 
nossa cidade», acrescentou Carlo guglielmi.

www.cosmit.it

in addition, other events were also promoted, 
such as FtK, technology for the Kitchen, 
and salonesatellite, which gave 700 young 
designers and students the chance to show 
their creative work.
the 2700 italian and foreign exhibitors were 
visited by 331,649 people. according to Carlo 
guglielmi, chairman of Cosmit, «more than 
focusing on figures, what mattered the most was 
the level of satisfaction of the exhibitors with 
real business opportunities.»
several events, exhibitions and shows were held 
in parallel to the fair, going to prove that the 
«isaloni isn’t just a business opportunity, but also 
a vehicle for promoting culture, with culture at 
the heart of our city,» Carlo guglielmi added.
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inspirado pela dinâmica da vida humana, que se define por movimentos em 
vários momentos, o designer de mobiliário Carlos Faria, da so true, projetou 
a coleção A Moment.
o armário A Story faz parte dessa coletânea e assume-se como uma peça 
de incrível excentricidade com apoios coloridos e de vários formatos com um 
corpo alvo cujo interior reluz brilhantemente, permitindo diversas disposições: 
ou gavetas, ou prateleiras.

inspired by the dynamics of human life, which is defined by movements in 
various moments, furniture designer Carlos Faria, from so true, has created 
the A Moment collection.
the A Story cabinet is part of this collection and is a piece of notable 
eccentricity with colourful feet of varying formats, with a white body, 
the interior of which gleams in gold and which allows for a choice of 
configurations: with drawers or shelving.

a sTory
Movimentos Momentâneos
Momentary Movements

www.sotrue.pt

o gabinete japonês de designers nendo tem-nos habituado 
a ver alguns dos objetos mais raros e interessantes 
do mundo do design. a coleção Farming – Net segue 
essa tendência sendo feita a partir de redes agrícolas 
usadas para proteger os legumes ou frutas do vento ou 
dos animais. Forte, mas flexível, a malha foi usada em 
candeeiros que emitem suavemente a luz, tal como uma 
lanterna japonesa tradicional, mas também em vasos 
e mesas.

FarMING – NET
leves, mas Resistentes
light yet tough

www.nendo.jp

We are now used to Japanese designer studio nendo 
bringing us some of the rarest and most interesting objects 
in the design world. The Farming – Net collection continues 
in this vein, made from agricultural nets used to protect 
fruit and vegetables from wind or from animals. strong yet 
flexible, the netting has been used in lamps that emit a soft 
light, like a traditional Japanese lamp, and in bowls, vases 
and tables.

© Hiroshi iwasaki
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Criada em colaboração com a designer Claudia Danelon, a coleção de banho 
Beyond, da glass, revela mais uma conjugação perfeita entre o inovação, evolução, 
criatividade e design. Em bloco monolítico de Pietraluce®, a banheira adquire uma 
forma suave com grande liberdade e amplitude, garantindo um descansado e puro 
banho retemperador.

Created in collaboration with designer Claudia Danelon, the Beyond bathroom 
collection from glass, reveals yet another perfect blend of innovation, evolution, 
creativity and design. in Pietraluce®, the bath sits in a monolithic block, enjoying a 
curved shape and minimal lines of great freedom and size, and ensuring a relaxing 
and re-energising bathing experience.

BEyoND
Pura liberdade
Pure Freedom

www.glassidromassaggio.it
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a variedade de combinações de materiais, bem como a 
existência de dois tamanhos diferentes, faz com que 
a linha de cadeiras Alma, da Koo international, possa 
ser usada em diversas atmosferas. não só desenhadas 
para espaços interiores, as poltronas Alma podem 
facilmente decorar e tornar mais funcional o jardim ou 
a área envolvente à piscina uma vez que, feitas em PVC 
com almofadas em tela de polietileno, se tornam mais 
resistentes em ambiente exteriores.

the variety of combinations of materials, as well as the 
existence of two different sizes, means that the range of 
Alma chairs, by Koo international, can be used in a choice 
of settings. not only designed for interior spaces, Alma 
armchairs can easily decorate your garden or poolside 
and make them all the more functional, as they are made 
of PVC with polyethylene fabric cushioning, and are 
therefore more resistant in outdoor settings.

aLMa
dentro & fora
inside & out

www.koointernational.com

Comissionada pelo Espaço Cultural louis Vuitton e editada 
pela galeria Bsl, a estante Upside Down, da autoria do 
designer francês adrien de Melo, inverte os padrões ao 
definir-se como uma estante suspensa, de arquitetura 
modular com caixas translúcidas assentes em estruturas  
de inox que criam cinco módulos de diferentes dimensões  
e comprimentos. 

Commissioned by the Espace Culturel louis Vuitton and 
edited by galerie Bsl, the Upside Down bookcase, created 
by French designer adrien de Melo, turns things on their 
head in becoming a stand that hangs, with modular 
architecture, see-through inflatable cushions, and stainless 
steel frames, creating five modules of varying dimensions.

upsIDE DowN
inversão de Paradigmas
inversing Paradigms 

www.adriendemelo.com
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Em mais uma edição, a ambiente 2012, em Frankfurt, 
contou com a presença de mais de 4543 expositores de 
87 países, 63 dos quais de origem portuguesa.
Dedicada a produtos de decoração para a casa, incluindo 
artigos de mesa, cozinha e gifts, a feira deste ano 
contrariou o clima negativo e conseguiu obter bons 
resultados, assumindo-se cada vez mais como uma das 
mais importantes a nível internacional no setor de bens 
de consumo.
Entre os vários stands, foram várias as propostas 
apresentadas onde sempre se destacou a cor e a 
originalidade de cada produto.
Com data marcada de 15 a 19 de fevereiro de 2013, já se 
encontram abertas as inscrições para as várias empresas 
que pretendam participar na próxima edição da ambiente.  

Enjoying another edition, ambiente 2012, in Frankfurt, 
welcomed a total of 4543 exhibitors from 87 countries, 
63 of which arrived from Portugal.
Dedicated to decoration products for the home, 
including tableware, kitchenware and gifts, this year’s 
fair contradicted the negative climate and managed to 
achieve good results, ensuring its place as one of the 
leading consumer goods fairs on an international level.
among the various stands, many suggestions were 
presented, with the colour and originality of each product 
a constant highlight.
already announced for February 15 to 19, 2013, the many 
companies aiming to take part in the next edition of 
ambiente can now apply to attend.

aMBIENTE 2012
tudo para o lar
organic Panels

www.messefrankfurt.pt
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Vidro, pedra cinzenta e madeira de carvalho: materiais 
opostos que, juntos na cozinha Glass 2, revelam uma 
harmonia plena para a área de refeições que facilmente se 
pode associar a uma zona de estar e de lazer na habitação.
a simplicidade contemporânea das linhas de Glass 2, 
projetada por alessio Bassan para a marca italiana Key 
Cucine, alia-se a diferentes e tradicionais texturas, 
transformando assim a cozinha num novo espaço de 
convivência social e familiar, mantendo sempre a estética 
e funcionalidade exigida.  

glass, grey stone and oak: opposing materials that, when 
combined in the Glass 2 kitchen, reveal complete harmony 
for the meal area which can easily be matched to a living 
and leisure space in the home.
the contemporary simplicity of the design of Glass 2, 
created by alessio Bassan for italian brand Key Cucine 
is blended with different and traditional textures, thus 
transforming the kitchen into a new space for social 
and family togetherness, always retaining the looks and 
functionality required.   

GLass 2
Contraste harmonioso
Harmonious Contrast

www.keysbabo.com
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o conceito de espaço interior e espaço exterior 
está cada vez mais ausente do design e da 
arquitetura modernas. um jardim de inverno 
que é também um lounge, uma zona exterior de 
descanso que se alonga desde o quarto principal. 
a pensar nisso, a Zucchetti.Kos apresentou em 
Milão uma nova coleção para exteriores que 
prolonga o conforto dos interiores. Elegância 
e bem-estar para um conceito de living que se 
aplica tanto ao interior como ao exterior da casa. 

the concept of interior space and exterior space 
is increasingly losing its meaning in modern 
design and architecture. a conservatory that 
is also a lounge, an outdoor relaxation area, 
extending out from the master bedroom.
With this in mind, Zuchetti.Kos presented a new 
collection in Milan for outdoors, which expands 
the comfort of indoors. Elegance and well being 
are a living concept that is applied as much inside 
the house as outside it.

ZuCChETTI.kos
espaços fluidos
Fluid spaces

www.zucchettikos.it

a Softable é a nova poltrona da marca italiana 
Campeggi. se num minuto o objeto é um 
confortável sofá, no instante seguinte pode 
ser transformado numa mesa. Para isso, bastar 
rodar a poltrona em 90º e fazer a mesa 
deslizar rapidamente. 
Moderna, confortável e adaptável, esta nova 
poltrona da Campeggi responde à necessidade de 
constante adaptação da vida moderna. 

the Softable is the new armchair from italian 
brand Campeggi. at one moment the piece is a 
comfortable sofa, the next it can be transformed 
into a table. to do this you just need to turn the 
armchair 90º and make the table quickly slide out.
Modern, comfortable and adaptable, this new 
armchair from Campeggi responds to the need 
for constant adaption of modern life.

soFTaBLE
Poltrona Camaleão
Chameleon armchair

www.campeggisrl.it
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a casa belga libeco homenageia o linho, tendo 
várias coleções de atoalhados para cozinha, casa 
de banho e roupa de cama.
os lençóis feitos de linho estão a ser 
redescobertos não só pela sua beleza e conforto, 
mas sobretudo pela sua capacidade de promover 
um sono repousante, isolante do frio e do calor, 
além das suas propriedades antialergénicas. 

Belgian company libeco has paid tribute to linen, 
with a choice of kitchen and bathroom towelling 
and bed linen. 
linen bed sheets are being rediscovered not 
only for their beauty and comfort, but most 
importantly for their ability to ensure restful 
sleep, protected from the cold or the heat, in 
addition to their antiallergenic properties.

LIBECo
acreditar no linho
laying in linen

www.libeco.com
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não sabia estrelar um ovo quando se lançou num curso de cozinha avançada. apaixonou-se pela arte da pastelaria 
e percebeu que a técnica usada na confeção de doces podia ser aplicada ao vestuário. Começou a modelar peças em 
açúcar e em dois anos deu vida a três coleções de alta-costura. Filipe Blanquet, 29 anos, pasteleiro no Hotel troia 
Design, é o primeiro sugar stylist português.  

He didn’t even know how to fry an egg when he entered an advanced cooking course. He fell for the delights of pastry 
cooking and understood that the technique used in making sweets can be applied to clothing. He started to mould 
pieces in sugar and in two years has brought to life three haute couture collections. Filipe Blanquet, 29, pastry chef at 
the Hotel troia Design, is Portugal’s first ‘sugar stylist’.

FILIpE BLaNquET
guarda-roupa de sonho com sabor a algodão doce
Candyfloss flavoured dream wardrobe
˙ nelma viana texto text ˙ filipe blanquet Fotografia Photography
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Como é que surgiu a ideia de transformar o açúcar na 
matéria-prima de uma coleção de roupa?
no curso de pastelaria, aprendi a técnica da pastilhagem, 
que significa que o açúcar quando enrijece se torna 
indestrutível. Comecei a construir algumas peças em forma 
de coração e borboleta e decidi aplicá-las na roupa. o 
resultado foi tão extraordinário que me obrigou a avançar 
para criações mais elaboradas.

how did the idea come about to transform sugar 
into the prime material for a clothing collection?
in the pastry cooking course i learned the technique of 
pastillage, the use of thick sugar paste that hardens 
and becomes indestructible. i began to build some heart 
shapes and butterflies and decided to apply them to 
clothing. the result was so extraordinary that it forced 
me to move on to more elaborate creations.
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nos últimos dois anos já lançou três coleções. onde é 
que vai buscar inspiração para o processo criativo?
a primeira coleção, «Fairy tale», com vestidos mais 
volumosos, recriava o imaginário cénico das histórias de 
princesas e acabou por evoluir naturalmente para uma 
segunda coleção, a Bordado de hóstia colorida e recortada, 
numa ode aos bordados típicos portugueses. numa 
terceira fase, «la Dolce Vita», a minha última coleção, é 
uma homenagem às divas do cinema e tem como peça- 
-chave um vestido de gala que recria a cena em que 
Marylin Monroe cantou os parabéns a J.F. Kennedy.
 
tinha alguma formação em design de moda quando se 
lançou nesta experiência?
Formei-me em design e trabalhei na área durante alguns 
anos, mas a determinada altura senti que os limites 
criativos impostos contrariavam a minha necessidade 
de desafio constante – daí ter-me lançado no curso de 
cozinha sem experiência nenhuma. assim, acabei por 
juntar o melhor dos dois mundos – o do design e o da 
pastelaria – e transformei-os no meu cartão de visita.

during the last two years you have launched three 
collections. where do you find your inspiration for the 
creative process?
the first collection «Fairy tale», with more voluminous 
dresses, recreated the scenic imagery of tales of 
princesses and ended up evolving naturally into a second 
collection, Embroidery, made with cut coloured wafer, in an 
ode to the typical embroidery of Portugal. in a third phase, 
«la Dolce Vita», my latest collection, this is a tribute to 
film divas, with its key piece a ball gown that recreates  
the scene in which Marilyn Monroe sang Happy Birthday  
to J.F. Kennedy.

did you have any fashion design training when you 
began this experience?
i had studied design and had worked in the field for some 
years, but at a certain point i felt that the creative limits 
imposed blocked my need for ongoing challenges – from 
there i began a cooking course with no experience. thus 
i ended up combining the best of two worlds – that of 
design and that of pastry cooking – and i transformed 
them into my ‘calling card’.
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www.filipeblanquet.com

 
entretanto estendeu a modelagem de açúcar a uma 
linha de acessórios e outra de lingerie. 
sim. na lingerie, dividi a coleção em peças românticas, com 
criações bordadas a pérolas comestíveis ou corações de 
açúcar colorido, e outra mais fetichista com combinações 
de enfermeira ou hospedeira (risos) que acabam por ter 
mais saída em datas especiais. a linha de acessórios 
começou por ser só uma brincadeira com anéis em flor 
de açúcar e brilhantes que inevitavelmente acabei por 
transpor para óculos de sol e chapéus. Como as peças são 
todas exclusivas e feitas por medida, não me sinto limitado 
a nível criativo e isso é ótimo.
 
a pergunta impõem-se: as peças que cria são, de fato, 
comestíveis?
(risos) são, claro! o açúcar está num ponto em que é 
difícil trincá-lo, mas tudo o que sai do meu ateliê pode ser 
comido, se for essa a vontade da cliente. Por exemplo, tive 
uma noiva/cliente que me encomendou um vestido em 
açúcar para o copo de água, do qual pudesse oferecer uma 
peça de açúcar a cada convidado. acabou a noite sem nada 
no corpo, mas foi um sucesso! 

in the meantime you have expanded sugar moulding 
to a range of accessories and another of lingerie.
yes, in lingerie i divided by collection into romantic 
pieces with embroidered creations and edible pearls or 
coloured sugar hearts, and another more fetishist, with 
nurse and stewardess combinations (he laughs) which 
end up having more output on special dates. the range 
of accessories began as nothing more than a joke, with 
rings of sugar flowers and glitter, which i inevitably ended 
up transposing to sunglasses and hats. as each piece is 
exclusive and custom made, i don’t feel limited creatively 
and this is great. 

there’s one question that must be asked: are your 
creations actually edible?
(He laughs) of course they are! the sugar is at a point in 
which it is hard to chew, but everything that comes out 
of my studio can be eaten, if the client so wishes. For 
example, i had a bride/client who commissioned from me 
a sugar dress for her wedding reception, from which she 
give a piece of sugar to each guest. she ended the night 
with very little on, but it was a great success!
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Prestes a celebrar 80 anos de vida, a lacoste está 
indissociavelmente ligada ao seu fundador, rené 
lacoste, mas também ao icónico jacaré que faz 
parte da própria identidade da marca.
Depois de ter sido apelidado pela imprensa 
americana como «the alligator», por ter apostado 
uma mala em pele de crocodilo com o capitão 
da equipa francesa na Davis Cup dos anos 20, o 
brilhante tenista rené lacoste ficou para sempre 
com a alcunha de «jacaré».

about to celebrate 80 years in existence, lacoste 
is inextricably linked to its founder, rené lacoste, 
but also to the iconic crocodile that is part of the 
brand’s very identity.
Having been called «the alligator» by the 
american press for having wagered a crocodile skin 
bag on the outcome of a match with the Davis Cup 
French team captain in the 1920s, the exceptional 
tennis player rené lacoste was stuck thereafter 
with the «alligator» nickname.
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LaCosTE
a História do Crocodilo
the story of the Crocodile
˙ Patrícia Ramos texto text   lacoste Fotografia Photography

Quando, em 1933, em parceria com andré gillier, 
um dos maiores fabricantes de malhas de França, 
lacoste decidiu reinventar o equipamento com 
que jogava ténis, devido à falta de mobilidade e 
respirabilidade das camisas, rené estaria longe 
de saber que acabara de criar o conceito de 
sportswear com o mítico pólo em petit pique, o 
l.12.12, imagem incontornável da lacoste.
a elegância, conforto e qualidade da peça 
revolucionou o mundo do desporto, mas também 
da moda chegando até à atualidade com variadas 

When, in 1933, in partnership with andré gillier, 
owner of France’s largest knitwear manufactures 
at the time, lacoste decided to reinvent the 
apparel worn when playing tennis, given the lack 
of movement and breathability of the shirts, 
rené would never have guessed that he had 
just created the concept of sportswear with the 
legendary petit piqué cotton polo shirt, the l.12.12, 
the unmistakable image of lacoste.
the elegance, comfort and quality of the shirt 
revolutionised the world of sport, but also the 
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versões, cores, padrões e edições limitadas 
exploradas por vários designers, como os irmãos 
Campana ou li Xiaofeng, cuja originalidade é 
digna de colecionismo.
recentemente, a presença do estilista português 
Felipe oliveira Batista na direção criativa da 
lacoste trouxe um novo ímpeto ao ‘crocodilo’ que 
passa a destacar a mulher nas suas coleções e a 
aliança da tradicional sofisticação francesa com 
uma atitude mais urbana e contemporânea, como 
se identifica na simplicidade elegante da linha 
primavera/verão «unconventional Chic». 
Mantendo sempre os valores de tenacidade, 
autenticidade, distinção e otimismo, a lacoste 
tem-se mantido sempre ativa, fresca e moderna, 
evoluiu ao sabor do tempo. 
Consciente da necessidade de criar uma silhueta 
única para os amantes da sua identidade, a 

fashion world, with many versions colours, 
patterns and limited editions making it all the  
way to the present day, explored by various 
designers, such as the Campana brothers or  
li Xiaofeng, the originality of who makes his  
designs collector pieces.
recently, the presence of Portuguese fashion 
designer  Felipe oliveira Batista as creative 
director at lacoste has brought new impetus to 
the ‘crocodile’, which now highlights women in 
its collections and the combination of traditional 
French sophistication with a more urban and 
contemporary style, as shown in the elegant 
simplicity of the «unconventional Chic»  
spring/summer range.
Keeping up the values of tenacity, authenticity, 
distinction and optimism, lacoste has remained 
active, fresh and modern, evolving with time. 
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www.lacoste.com

a barriga é muito mais do que um assunto de beleza, é um 
verdadeiro problema de saúde. as pessoas com um perímetro 
abdominal aumentado correm um risco maior de sofrer de doenças 
cardiovasculares. 
Colesterol, hipertensão arterial e diabetes são alguns dos males 
que se podem desenvolver, e a importância da barriga como um 
indicador de doenças crónicas degenerativas já foi comprovada 
por um estudo publicado na revista Circulation. Esta foi a primeira 
pesquisa deste tipo à escala internacional para avaliar a frequência 
da obesidade abdominal associada ao risco de sofrer doenças 
cardiovasculares e diabetes, e concluiu que um perímetro de 
cintura grande está estreitamente relacionado com esse risco, 
independentemente de outros indicadores clínicos, como o peso e 
a idade. Por outro lado, uma diminuição de apenas 9 centímetros 
no perímetro abdominal equivale à diminuição de 30% da gordura 
intra-abdominal. 
uma das minhas preocupações era solucionar o problema da 
gordura localizada resistente (como é normalmente toda a gordura 
que se encontra localizada) situada numa zona de elevado risco: o 
abdómen. a reeducação alimentar promove uma perda gradual e 
consistente de peso, em todo o corpo, até se atingirem os níveis 
ditos ideais, e que obviamente variam de pessoa para pessoa. no 
entanto, a gordura abdominal é das últimas gorduras localizadas 
a ser perdida, sendo que normalmente o organismo começa por 
recorrer a outras reservas corporais, como os braços e pernas. 
no liposhaper encontrei a resposta para este problema. Esta 
tecnologia permite obter resultados como os de uma lipoaspiração, 
mas sem cirurgia, sem dor, sem anestesia e sem necessidade de 
tempo de recuperação. após o tratamento, é possível fazer toda a 
vida normal, apenas seguindo o plano alimentar que recomendo. os 
resultados: entre dez a vinte centímetros de redução de medidas 
com uma única sessão. Depois, está nas nossas mãos manter os 
bons resultados.

Much more than just a beauty problem, a large tummy is a real 
health problem. People with an increased waist circumference 
are at greater risk of suffering from cardiovascular diseases. 
Cholesterol, high blood pressure and diabetes are some of the evils 
that can develop, and the importance of the tummy as an indicator 
for chronic degenerative diseases has now been proven by a study 
published in Circulation magazine. this was the first research of 
this kind on an international scale in order to assess the frequency 
of abdominal obesity associated with the risk of cardiovascular 
diseases and diabetes, and it has concluded that a large waist 
circumference is closely related to this risk, regardless of other 
clinical indicators, such as weight and age.
a decrease of 9 cm in waist circumference is equivalent to a 30% 
decrease of intra-abdominal fat. 
one of my concerns was to solve the problem of stubborn localised 
fat (as localised fat normally always is) located in a high risk area  
: the abdomen. re-education about diet promotes a gradual and 
consistent loss of weight throughout the body, until reaching 
so-called ideal levels, which obviously vary from person to person. 
However, abdominal fat is one of the last localised fats to be lost, 
because the body usually starts to resort to other reserves in the 
body, such as the arms and legs.
With liposhaper i have found the answer to this problem. this 
technology allows you to achieve the same results as liposuction, 
but without surgery, without pain, without anaesthetics and 
without the need for recovery time. after the treatment life can 
go on as usual, you just have to follow my recommended diet plan. 
the results: between ten to twenty centimetres less in a single 
session. after this it’s up to you to keep up the good results.

o perigo da barriga…
the dread of the spread...

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

Humberto Barbosa

Especialista em nutrição e longevidade e Fundador da Clínica do tempo
specialist in nutrition and longevity and Founder of the Clínica do tempo
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marca progrediu para além da linha de vestuário 
e desenvolveu-se no segmento dos acessórios, 
da marroquinaria, do calçado, da perfumaria, 
chegando mesmo à conceção de verdadeiros 
objetos de design e lifestyle de que é exemplo 
o projeto lacoste laB. Em parceria com várias 
empresas do mundo do desporto, a marca 
do ‘crocodilo’ lançou uma linha exclusiva de 
acessórios e objetos desportivos, tais como 
uma bicicleta, bolas de futebol e râguebi, esquis, 
prancha de surf, tacos de críquete e de golfe, 
entre outros produtos. 
a concretização do lacoste laB pretende  
assim perpetuar e projetar a intemporalidade  
da lacoste, homenageando o tradicional  
espírito de inovação que o seu criador, rené 
lacoste, sempre proclamou e viu imortalizado  
no lendário ‘crocodilo’. 

aware of the need to create a unique look for 
lovers of its identity, the brand has developed 
beyond the realm of clothing and grown in the 
segment of accessories, leather goods, footwear, 
perfume and has also created veritable design 
and lifestyle items, of which the lacoste laB 
project is a fine example. in partnership with 
several companies from the sports industry, the 
‘crocodile’ brand has launched an exclusive range 
of accessories and sports items, such as a bicycle, 
football and rugby balls, skis, surfboards, cricket 
bats and golf clubs, amongst other products.
the creation of lacoste laB aims thus to keep 
alive and promote the timelessness of lacoste, 
paying tribute to the traditional spirit of innovation 
its creator rené lacoste always celebrated and 
saw immortalised in the legendary crocodile.  

agradecimento ˙ thanks to  Joana Mouta, Diretora Marketing lacoste (Portugal)
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Com uma localização única, a apenas cinco 
minutos a pé do arco do triunfo ou dos Campos 
Elísios, o mítico hotel le royal Monceau reabriu as 
suas portas para um mundo repleto do genuíno 
espírito francês onde a arte e a elegância são 
palavras de ordem.
Philippe starck, responsável pela decoração, 
conseguiu criar uma atmosfera suficientemente 
moderna e atrativa, mas acima de tudo de um 
classicismo de elite.

LE royaL MoNCEau
Charme Parisiense ˙ Parisian Charm
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Philippe garcia/lasociétéanonyme Fotografia Photography

With a unique location, just five minutes’ walk 
from the arc de triomphe and the Champs 
Elysees, the mythical le royal Monceau hotel 
has reopened its doors on a world full of genuine 
French style, where art and elegance are the 
guiding maxims.
Philippe starck, charged with the hotel’s décor, 
has managed to create a sufficiently attractive 
and modern atmosphere, but above all one of 
elite classicism.
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Como imponente ponto de referência, a entrada 
do le royal Monceau determina assim uma 
luxuosa experiência presente não só nos quartos, 
suites e suite presidencial, mas também na galeria 
de arte privada, na exclusiva biblioteca, no Spa My 
Blend by Clarins, na sala de cinema e de fumo, no 
extenso jardim e ao longo dos vários espaços de 
restauração e áreas comuns de lazer e circulação. 

as an impressive reference point, the entrance 
of le royal Monceau thus provides a luxurious 
experience enjoyed not only in the rooms, suites 
and presidential suite, but also in private art 
gallery, in the exclusive library, in the Spa My 
Blend by Clarins, in the film theatre and in the 
smoking room, in the extensive garden and 
throughout the various dining and communal 
leisure areas.

paNToNE hoTEL
Multicoṙ  Multicolour
˙ Patrícia Ramos texto text ˙Pantone hotel Fotografia Photography

Chique, estiloso e, acima de tudo, muito 
colorido! assim é o Pantone Hotel, situado no 
movimentado centro de Bruxelas. 
nos 59 quartos e suites as paredes e a roupa de 
cama brancas funcionam como tela imaculada 
para os pormenores de cores vibrantes aos 
quais se acrescentaram instalações fotográficas 
do fotógrafo belga Victor levy que incluem 
o espectro de matizes Pantone, criando um 
ambiente único em cada aposento.

Chic, stylish and, above all, very colourful! these 
words describe the Pantone Hotel, situated in the 
bustling centre of Brussels.
in the 59 rooms and suites the walls and white 
bed linen work as a pristine canvas for vibrantly 
coloured detailing, to which the photographic 
installations of Belgian photographer Victor levy 
have been added, which include the spectrum of 
Pantone hues, creating a unique atmosphere in 
each room.

www.leroyalmonceau.com

www.pantonehotel.com
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sTaNDarD DowNTowN La
sonho americano ˙ american Dream
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ nikolas koenig Fotografia Photography

Estamos na «Cidade dos anjos», onde rumam inúmeros 
aspirantes a estrelas e onde muitas outras já brilham. 
Depois de nova iorque, Miami e Hollywood, surge no 
coração da baixa de los angeles mais um hotel da cadeia 
the standard. 
a extravagância mais invejada do Downtown la é o seu bar 
e piscina na cobertura do hotel com uma panorâmica sobre 
a cosmopolita metrópole californiana. 
ao revolucionar o conceito de hotel empresarial, o 
Downtown la possui 207 quartos onde, além das 
tradicionais amenidades, existem estações para iPod  
e rede Wi-Fi.
a não perder também o restaurante 24/7 e o Biergarten 
com genuínas especialidades alemãs.

We find ourselves in the «City of angels», where wannabe 
stars flock in their thousands and where many others 
already shine. after new york, Miami and Hollywood, the 
heart of downtown los angeles is the latest destination  
to boast a hotel from the standard chain.
the most coveted extravagance of the Downtown la is 
its rooftop bar and pool with their panoramic views of the 
cosmopolitan Californian metropolis.
By revolutionizing the concept of business hotel, 
Downtown la has 207 rooms where, in addition to 
traditional amenities, there are iPod stations and  
Wi-Fi networks.
another must-see is the 24/7 restaurant and the 
Biergarten serving up genuine german specialties.

www.standardhotels.com/los-angeles

© tim street Porter



longe da agitada rotina paulistana, o grupo 
Fasano rumou em direção ao interior do estado 
brasileiro e criou, com a colaboração do arquiteto 
isay Weinfeld, o primeiro hotel campestre 
onde a natureza detém o papel principal por 
entre os habituais traços de sofisticação e 
contemporaneidade que tanto distinguem  
a marca.
situado na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, o 
resort mantém o conforto, e as linhas depuradas 
e modernas de cada quarto orientam o olhar para 
a bela envolvente.

aqui pode descobrir o verdadeiro sossego do 
campo ao desfrutar de longos passeios entre 15 
lagos, bosques e jardins integrados na paisagem, 
admirando árvores perenes ou envolver-se nas 
várias atividades disponibilizadas nesta fazenda, 
como o golfe, pólo, equitação, campos de futebol 
e ténis e outras facilidades polidesportivas. 
Contudo, não poderá abandonar este idílio sem 
mergulhar profundamente na piscina que se 
dirige sem fim rumo ao horizonte. 

Here you can discover the true sense of peace 
and calm of the countryside while enjoying 
long walks around 15 lakes, woods and gardens 
integrated into the countryside, admiring 
evergreen trees or engaging in various activities 
available on this estate, such as golf, polo, horse 
riding, football pitches and tennis courts and 
sporting facilities.
However, you cannot leave this idyllic spot 
without diving deep into the pool that heads off 
endlessly towards the horizon.

away from the hectic routine of são Paulo, 
the Fasano group has headed inland, towards 
the interior of the Brazilian state and created, 
with the collaboration of the architect isay 
Weinfeld, the first country hotel where nature 
plays the leading role among the usual traits of 
sophistication and modernity that distinguish the 
brand so much.
situated in Fazenda Boa Vista, in Porto Feliz, 
the resort is rich in comfort, and the clean and 
modern lines of each room steer the eye towards 
the beautiful surroundings.

FasaNo Boa VIsTa
Fuga Campestre ˙ Country Escape 
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ fasano Fotografia Photography

www.fasano.com.br
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kuuM hoTEL & spa
Baía de Prazeres ˙ Bay of Pleasure
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ kuum hotel & spa Fotografia Photography

Em plena riviera turca, na baía mais bonita 
de türkbükü, no lado oposto da península de 
Bodrum, pousa o Kuum Hotel & spa.
neste local, cada quarto foi pensado para que 
cada hóspede possa admirar a baía dos mais 
maravilhosos ângulos. 
não só pela sua arquitetura orgânica, mas 
também pela hospitalidade, spa fantástico 
e gastronomia deleitosa, o Kuum Hotel & 
spa ganhou em 2011 o prémio Best Hotel 
Architecture pelos International Hotel Awards, 
em 2010 foi distinguido como True Stylish Hotel 
dos World Hotel Awards e este ano está nomeado 
como melhor boutique e spa hotel pelos World 
Luxury Hotel Awards.

in the heart of the turkish riviera, in the stunning 
Bay of turkbuku, on the other side of the Bodrum 
Peninsula, we find the Kuum Hotel & spa.
in this wonderful location, each room has been 
designed so that every guest can admire the bay 
from the most engaging of angles.
thanks not only to its organic architecture, 
but also to its hospitality, fantastic spa and 
delectable cuisine, the Kuum Hotel & spa won 
Best Hotel Architecture Award in 2011 at the 
International Hotel, while in 2010 it was named 
True Stylish Hotel at the World Hotel Awards, and 
this year it was voted the best boutique and spa 
hotel at the World Luxury Hotel Awards.

www.kuumhotel.com
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ThE uppEr housE
naturalidade asiática ˙ asian Birth
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ the upper house Fotografia Photography

os arranha-céus e a agitação vivida em Hong 
Kong ficam de fora deste hotel sereno, natural e 
cómodo.
o designer andré Fu quis evidenciar a influência 
asiática, aplicando assim uma naturalidade 
material no interior do pequeno hotel de luxo the 
upper House. 
no lobby, a fachada em granito do bedonia, criada 
por thomas Heatherwick, evoca a imagem de 
uma grande cortina que se abre para receber os 
convidados deste espaço.
Cada um dos 117 quartos desfruta de vistas 
desafogadas para a cidade e o seu ambiente de 
discrição sofisticada emana dos tons neutrais que 
o recheiam. 

the skyscrapers and the hustle and bustle of 
Hong Kong remain outside this peaceful, natural 
and comfortable hotel.
Designer andre Fu wanted to highlight the asian 
influence, and therefore gave a natural feel to 
the interior of the small luxury hotel the upper 
House.
in the lobby, the Bedonia granite facade, created 
by thomas Heatherwick, produces the image of a 
great curtain opening to welcome guests to this 
space.
Each of the 117 rooms enjoys clears views of the 
city and an atmosphere of discreet sophistication 
is created by the neutral tones decorating them.

www.upperhouse.com
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Já não é só a torre dos Clérigos, as caves do vinho 
do Porto, o próprio vinho do Porto, a emblemática 
livraria lello, o mítico café Majestic e a ribeira 
que tornam a cidade invicta no ‘Melhor Destino 
Europeu 2012’.
o ambiente fervilhante do centro histórico e da 
baixa da cidade com as suas inúmeras galerias 
de arte, lojas de design, restaurantes e bares 
gourmet, mas também as suas áreas verdes que 
convidam a passeios delongados, admirando os 
cantos e recantos sinuosos do Porto, os seus 
diversos espaços culturais dedicados à arte, 

porTo
Destino de Eleição ˙ Destination of Choice 
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Manuel teixeira Fotografia Photography the torre dos Clérigos, the port wine cellars, port 

wine itself, the emblematic lello bookshop, the 
mythical Majestic café and the riverfront aren’t 
the only things responsible for making the city of 
oporto the ‘Best European Destination 2012’.
the  buzzing atmosphere of the historic 
centre and of the city’s downtown area with 
its countless art galleries, designer shops, 
restaurants and gourmet bars, but also its green 
spaces, ideal for drawn-out strolls, admiring 
the hidden corners of oporto, its varied cultural 
spaces dedicated to art, music, dance and other 

10 4  ˙  B ú s s o l a ˙  h o u s et rend s



h o u s et rend s  ˙  B ú s s o l a ˙  107  

música, dança e outros espetáculos, como a 
Casa da Música e a Fundação de serralves, os 
mais variados eventos que todos os meses 
surpreendem os turistas e animam os seus 
moradores, como a primeira edição do Festival de 
Música alternativa, Primavera Sound a decorrer 
já no mês de junho, e, sobretudo, a simpatia das 
suas gentes, foram alguns dos motivos por que 
os consumidores europeus elegeram esta cidade 
do norte como European Best Destination.

É a cidade onde nasceu Mozart. só isto bastaria 
para uma visita a salzburgo. Mas a quarta maior 
cidade austríaca tem outros argumentos de peso, 
como o facto de o seu centro histórico, dominado 
por torres e igrejas barrocas e pela massiva 
Fortaleza de Hohensalzburg, ser Património 
Mundial da unEsCo desde 1996.  
Em julho e agosto a cidade ganha um atrativo 
extra graças ao Festival de salzburgo, que 
homenageia a música, e que é um dos mais 
importantes do mundo. 

saLZBurGo
sinfonia barroca ˙ Baroque symphony
˙ andreia barros ferreira texto text

this is the city which saw the birth of Mozart. 
this fact alone would merit a visit to salzburg. 
But austria’s fourth city has other convincing 
arguments up its sleeve, such as the fact that 
its historic centre dominated by baroque towers 
and churches and by the massive Hohensalzburg 
Castle, has been a unEsCo World Heritage site 
since 1996. in July and august the city becomes 
even more attractive thanks to the salzburg 
Festival, a celebration of music and one of the 
most important festivals of its sort in the world.

shows, such as the Casa da Música and the 
serralves Foundation , or the most varied of 
events that astound tourists every month and 
excite residents, such as the first edition of the 
Festival of alternative Music Primavera Sound 
taking place during the month of June, and, 
more than anything else, the friendliness of its 
people, were just some of the reasons for which 
European consumers voted the city of the north 
European Best Destination.

www.salzburg.info
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Capital e maior cidade da noruega, oslo é uma 
metrópole bonita, calma, com um padrão de vida 
superior ao da média europeia e uma economia 
bem mais estável.
terá de passar pelo the Viking ship Museum, 
com algumas embarcações dos exploradores e 
guerreiros nórdicos, mas também pelo parque 
e museu Vigeland, com inúmeras esculturas de 
gustav Vigeland, sem esquecer o museu do pintor 
Edvard Munch, a modernidade da opera nacional 
e o emblemático edifício da Câmara Municipal  
de oslo.
Para terminar o passeio desfrute de um 
maravilhoso lanche ao final da tarde no porto 
da cidade, ansiando a viagem até à península 
Bygdøy com as suas florestas e parques. 

osLo
Procedência Viking ˙ Viking Background
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ visitoslo/nancy bundt Fotografia Photography

norway’s capital and largest city, oslo is a 
beautiful, peaceful place, where the standard of 
living is well above the European average and the 
economy is much more stable.
a visit to the Viking ship Museum is a must, 
with its ships of nordic explorers and warriors, 
as is a trip to Vigeland park and museum, with 
its many sculptures by gustav Vigeland, without 
forgetting the museum of painter Edvard Munch, 
the modern feel of the national opera House and 
the emblematic building of oslo town Hall.
to end your visit enjoy a delicious late afternoon 
bite in the city’s harbour, as you plan a trip out to 
the Bygdøy Peninsula with its forests and parks.

www.visitoslo.com

visitoslo/nancy bundt © vigeland – museet bono
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Malta, Comino e gozo são as três ilhas habitadas 
que, juntamente com Cominoto, Delimara, Filfla, 
ilha de são Paulo e ilha Manoel, compõem as belas 
ilhas maltesas.
Em gozo, a capital Victoria tem no seu coração 
a Cittadella, uma pequena vila fortificada que 
desde a idade do Bronze, passando pela idade 
Média, serviu de santuário para proteger os povos 
dos ataques dos corsários e dos sarracenos. 
Como uma das mais antigos burgos das ilhas 
de Malta, não deve perder dentro das muralhas 
de Cittadella a Catedral de assunção, epicentro 
barroco do séc. XVii projetado por lorenzo gafa, e 
fora delas as deslumbrantes panorâmicas para o 
quente e calmo Mediterrâneo.

CITTaDELLa
Pérola Mediterrânica ˙ Mediterranean Pearl
˙ Patrícia Ramos texto text 

Malta, Comino and gozo are the three inhabited 
islands, which, together with Cominoto, Delimara, 
Filfa, the island of saint Peter and Manoel island, 
make up the Maltese islands.
in gozo, the capital Victoria contains the 
Cittadella at its heart, a small fortified town, 
which, since the Bronze age and through the 
Middle ages, served as a sanctuary to protect  
the people from attacks from privateers  
and saracens.
as one of the oldest settlements of the Maltese 
islands, while within the Cittadella walls don’t 
miss the Cathedral of the assumption, Baroque 
epicentre from the 17th century, designed by 
lorenzo gafa, and outside the walls, the  
breath-taking panoramic views towards the 
warm, calm waters of the Mediterranean. 

www.visitmalta.com
©  Rene Rossignaud

© Clive vella
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Em pleno oceano Pacífico, a três horas de voo da 
austrália, o Estado insular de Vanuatu promete 
a felicidade aos visitantes. Pontilhado por uma 
floresta verde luxuriante, o país é um paraíso para 
os amantes da natureza e do mar. Em Vanuatu é 
possível descer rios de canoa, fazer piqueniques 
em praias desertas, apreciar as imensas quedas 
de água e visitar as tradicionais e remotas vilas 
do país. 

VaNuaTu
ilhas felizes ˙ Happy islands
˙andreia barros ferreira texto text ˙ vanuatu tourism office © kirklandphotos.com Fotografia Photography

in the middle of the Pacific ocean, three hours’ 
flight from australia, the island nation of Vanuatu 
guarantees happiness to its visitors. Peppered 
with a lush green forest, the country is a paradise 
for lovers of nature and sea. in Vanuatu you 
canoe down rivers, enjoy picnics on deserted 
beaches, marvel at huge waterfalls and visit the 
traditional and remote villages of the country.

www.vanuatu.travel
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aqui vive-se o verdadeiro espírito dos anos 60 
já que ao visitar o restaurante À Parte entramos 
num antigo apartamento da zona do saldanha, 
em lisboa, e nele vemos refletida a arquitetura  
e a decoração que naqueles anos eram  
tão características.
Mantendo a planta integral do espaço, o brasileiro 
Henrique Chance Pinheiro e a portuguesa lina 
santos, sua esposa, convidam a visitar cada uma 
das assoalhadas desta casa onde, para além de 
tradicionais objetos daquela época, se destacam 
pratos como o risoto de alheira com espargos 
verdes, o magret de pato ou ainda o cai-cai de 
chocolate e o doce À Parte, entre muitos outros.

this is home to the true spirit of the 60s since 
when you visit the À Parte restaurant you enter 
an old apartment in the saldanha district of 
lisbon, and in it you see reflected  
the architecture and décor so characteristic  
to that decade.
retaining the integral layout of the space, 
Brazilian Henrique Chance Pinheiro and 
Portuguese lina santos, his wife, invite you to 
visit each of the rooms of this house where, in 
addition to traditional items of this era, highlights 
included dishes of alheira sausage with green 
asparagus, magret de canard or cai-cai de 
chocolate, and the À Parte sweet, among  
many others.

À parTE
reviver os anos 60
reliving the 60s
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ À Parte Fotografia Photography

www.a-parte.com
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Ta-ZE
Frescura & simplicidade
Freshness and simplicity
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ ben Rahn Fotografia Photography

uma loja gourmet onde, em apenas 74 m², se apresenta 
uma ampla variedade de azeites premiados e outros 
produtos complementares. 
o ambiente clean, moderno e despretensioso evoca assim a 
história da marca e a pureza do produto, uma vez que «ta-
ZE» significa «fresco» em turco.
Fundada em 2001 pela união de taris olive e Cooperativas 
de azeite, a marca ta-ZE representa mais de 28 mil 
produtores de azeitona, de tal modo que o projeto para 
a loja canadiana, a cargo do gabinete Burdfilek, enfatiza 
a imaculabilidade da forma e a claridade do azeite que se 
veem perfeitamente nas prateleiras minimais que fazem 
flutuar graciosamente os produtos apresentados. 

the gourmet shop, where, in just 74m² a large variety of 
award-winning olive oils are presented alongside other 
complementary products.
the clean, modern and unpretentious environment thus 
evoke the history of the brand and the purity of the 
product, since «ta-ZE» means «fresh» in turkish.
Founded in 2001 by the union of taris olive and oiive oil 
Cooperatives, the ta-ZE brand represents more than 28 
thousand olive producers, so the project for the Canadian 
store, by Burdfilek, emphasises the immaculacy of the form 
and the clarity of the olive oil perfectly seen on the minimal 
shelving that makes the presented products  
float gracefully.

www.ta-ze.ca
www.burdifilek.com
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ErIC kaysEr
Estilo Parisiense
Parisian style
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ eric kayser Fotografia Photography

Depois de muitos anos de formação centrada no melhor 
da boulangerie francesa e de ter ajudado no lançamento 
de muitas padarias, Eric Kayser lança a sua primeira loja na 
capital francesa.
o seu pão tradicional, bem como as suas iguarias, como 
petits fours, croissants, tartes e macarrons, tornaram-se 
conhecidos em todo o mundo, tendo já espaços em cidades 
como Japão, Moscovo, atenas, Beirute, Dakar, entre outras.
Há pouco tempo, chegou a vez de lisboa acolher um espaço 
onde reinam os verdadeiros sabores franceses. situada 
no amoreiras Plaza, já é possível desfrutar do inigualável 
brunch parisiense na primeira loja Eric Kayser do país.

after many years of training focusing on the very best of 
French baking and having helped to launch several bakeries, 
Eric Kayser opened his first shop in the French capital.
His traditional bread, as well as his delicacies, such as petit 
fours, croissants, tarts and macarrons, have made his a 
famous name around the globe, with outlets in cities such 
as tokyo, Moscow, athens, Beirut, Dakar, amongst others. 
recently it was lisbon’s turn to welcome the boulangerie 
packed with French flavours. located in the amoreiras 
Plaza, take your chance to sample a delicious petit dejeuner 
in Portugal’s first Eric Kayser shop.

www.mayson-kayser.com



ThE wrIGhT
Celebrizar o guggenheim

Celebrating the guggenheim 
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Peter aaron/esto Fotografia Photography
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Porque um dos marcos da arquitetura contemporânea do 
séc. XX, o Museu guggenheim de nova iorque, merece 
o mais exclusivo restaurante, o arquiteto andre Kikoski 
desenhou o the Wright, homenageando a mestria de  
Frank lloyd.
adjacente a uma parede curvilínea em nogueira com 
camadas de fibra ótica iluminada, o bar, revestido com uma 
brilhante pele metalizada, é rematado por uma bancada 
em Corian branco. a alvura ascende ao teto projetado 
em camadas. Mas ressalta o azul vívido dos assentos em 
couro e o tom alaranjado e cítrico das barras coloridas que 
guarnecem o local. 
o the Wright oferece assim aos seus visitantes uma 
experiência degustativa sensorialmente inolvidável num 
espaço cujo design foi premiado pela revista interior Design 
como o melhor desenho de interiores de 2010 na categoria 
de hospitalidade. 

Because a landmark of contemporary architecture of the 
20th century such as the guggenheim Museum in new 
york is more than worthy of the most exclusive restaurant, 
andrea Kikoski has designed ‘the Wright’ in honour of the 
mastery of Frank lloyd.
next to curved wall in walnut, with layers of illuminated 
fibre optics, the bar, with its gleaming metalized coating, 
is topped with a counter in white Corian. the white rises 
to the ceiling projected in layers. But the bright blue of the 
leather seats and the citrus hued stripes adoring the walls 
are the true stand-out.
the Wright thus offers its visitors a tasting experience 
unforgettable to the senses, in a space in which the design 
has been awarded by interior Design magazine, with the 
2010 best interior design award in the hospitality category.   

www.thewrightrestaurant.com
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ENDéMICo rEsGuarDo 
sILVEsTrE
nativos da região ˙ natives of the region
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ luís garcia Fotografia Photography
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www.graciastudio.com
www.grupohabita.mx

Com abertura marcada para dia 1 de julho de 2012, as reservas no 
Endémico resguardo silvestre já podem ser feitas.
o mais recente projeto do grupo hoteleiro Habita e membro do 
Design Hotels, concebido pelo gracia studio, é formado por 20 
camarotes de luxo independentes com 20 m² cada um.
localizado no Vale de guadallupe, este complexo desfruta de 
um contacto direto com a natureza de tal modo que os hóspedes 
gozam de uma vista panorâmica para as montanhas, colinas e vales 
destes solos férteis desta grande região vitivinícola mexicana.
nos terraços privados, cada um poderá saborear os vinhos 
autóctones debaixo de um céu estrelado, aproveitando a solidão 
calmante deste espaço onde o conforto é cumprido.

João Pedro serôdio foi o arquiteto por detrás 
deste novo hotel da cadeia Eurostars e que está 
em funcionamento desde fevereiro.
situado nas margens do Douro, no concelho de 
Castelo de Paiva, o Eurostars rio Douro Hotel 
& spa homenageia a paisagem natural que o 
envolve, assemelhando-se a uma encosta de 
socalcos repleta de vinhas. além dos 41 quartos e 
uma vivenda absolutamente modernos, o espaço 
também convida pelo seu spa com piscina interior 
e sauna, marina para 26 amarres, restaurante 
panorâmico e ginásio. 

Designed by architect João Pedro serôdio this 
new hotel of the Eurostars chain has been open 
since February.
situated on the banks of the river Douro, in 
the Castelo de Paiva municipality, the Eurostars 
rio Douro Hotel & spa pays tribute to the 
natural landscape surrounding it, resembling 
a terraced hillside full of vines. apart from the 
41 unequivocally modern rooms and one villa, 
this place also tempts with its spa with indoor 
pool and sauna, its marina with 26 moorings, its 
panoramic restaurant and its gym.

With the opening day set for the July 1st, 2012, reservations can 
already be made at the Endémico resguardo silvestre.
the latest project of the Habita hotel group and member of Design 
Hotels, designed by gracia studio, consists of 20 independent 
luxury suites, measuring 20 square metres each.
located in the guadallupe Valley, this complex enjoys direct 
contact with nature enabling guests to enjoy panoramic views of 
the mountains, hills and valleys of these fertile lands of this great 
winegrowing region of Mexico.
on the private terraces, one can savour the local wines underneath 
a starry sky, making the most of the calming solitude of this 
comfortable space.

rIo Douro hoTEL & spa
ode à Vinha ˙ ode to Vines
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ eurostars Rio douro hotel & spa Fotografia Photography

www.hoteleurostarsriodouro.com/pt
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3 NaGas LuaNG praBaNG 
legado universal ˙ universal legacy
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ 3 nagas luang Prabang Fotografia Photography

seguindo em direção a laos, a cidade de luang 
Prabang, descobrimos o 3 nagas luang Prabang 
boutique hotel. 
Composto por três edifícios históricos, 
considerados Património Mundial da unEsCo, 
este espaço foi restaurado em 2003 conjugando 
a contemporaneidade com a herança histórica e 
natural do país. 
tetos altos, exóticos pisos de madeira, camas de 
dossel e tecidos de seda conferem estilo e caráter 
ao 3 nagas. o seu pátio interior, ao lado do rio 
nam Khan, proporcionará muitos momentos de 
descanso e serenidade. 

Heading in the direction of laos, towards the city 
of luang Prabang, you find the 3 nagas luang 
Prabang boutique hotel.
Comprised of three historic buildings, considered 
a unEsCo World Heritage site, this venue was 
restored in 2003, combining contemporary  
style with the historic and natural heritage  
of the country.
High ceilings, exotic wooden floors, canopied 
beds and silk fabrics give style and character to 
the 3 nagas. the inner courtyard, next to the 
nam Khan river, will provide many moments full 
of rest and serenity.

www.3-nagas.com
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Por aqui o tempo corre mais devagar, os segundos 
demoram minutos e os instantes regem-se pela 
tranquilidade e pelo vagar. 
na Villa Extramuros, próxima da vila alentejana 
de arraiolos, o olival comanda o olhar por entre as 
vistas dos terraços privativos dos cinco quartos, 
dois superiores e três standard. 
o design moderno e sofisticado da Villa 
Extramuros concilia-se com a área envolvente ao 
ter eleito como elementos construtivos primordiais 
os materiais nobres da região, como a cortiça, a 
pedra mármore e alvura das paredes.

time flows more slowly here, seconds last for 
minutes and the moments are governed by 
tranquillity and leisure.
at Villa Extramuros, close to the alentejo town 
of arraiolos, the olive grove grabs your attention, 
providing the views from the private terraces of 
the five rooms, two ‘superior’ and three ‘standard’.
the modern and sophisticated design of Villa 
Extramuros blends with the surrounding area 
through the choice of the region’s premium 
materials as the main constructive elements, such 
as cork, marble and the whiteness of the walls.

VILLa ExTraMuros
reino de Quietude ˙ safer
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ adriá goula sarda, © villa extramuros Fotografia Photography

www.vilaextramuros.com



acreditamos que existem paraísos rurais e que um 
deles poderá ser a imani Country House.
a escassos minutos de Évora, os 13 hectares 
que compõem este local acolhem idilicamente um 
restaurante, jardins centenários, cinco suites e dois 
quartos, podendo ainda esperar a presença de dois 
simpáticos burros e ovelhas enquanto folheia um 
livro na borda de uma das duas piscinas.
uma decoração atraente, despretensiosa e muito 
confortável faz as delícias dos hóspedes que 
visitam esta casa de campo mágica.

We believe in the existence of rural paradises and 
one of them could be the imani Country House.
a few minutes outside Évora, the 13 hectares 
that make up this idyllic location are home to a 
restaurant, age-old gardens, five suites and two 
rooms, and one can also expect to see two friendly 
donkeys and some sheep while leafing through a 
book by the side of one of the two pools.
attractively decorated, unpretentious and very 
comfortable, this magical country house will 
delight any guests who visit. 

IMaNI CouNTry housE
acreditar  ˙ Believing
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ imani Country house Fotografia Photography

www.imani.pt



os desígnios dos deuses não devem ser nunca renegados, por isso mesmo, ordenados pelo 
deus do vinho, seguimos numa viagem por entre vinhedos e terras férteis onde o néctar de 
Baco se ergue e transforma de forma majestosa e eloquente. 

the wishes of the gods should never be refused and for this very reason, charged by the 
god of wine, we set off on a journey between vineyards and fertile lands where the wines of 
Bacchus grow and transform majestically and eloquently. 
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pelo poder de Baco
By the Power of Bacchus 
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Jumpsuit:  
Zara

Cinto ˙ Belt: 
Moi et toi

Colar ˙ necklace:
the dis
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Vestido ˙ Dress:  
diogo Miranda

Pulseira ˙ Bracelet: 
h&M

Vestido ˙ Dress:  
diogo Miranda

anel ˙ ring: 
h&M
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Vestido ˙ Dress:  
diogo Miranda

sandálias ˙ shoes: 
Parodi’s Passion

Colar ˙ necklace:
Moi et toi
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Vestido ˙ Dress:  
Zara

sapatos ˙ shoes: 
Primark

Colar ˙ necklace:
Moi et toi

Fotografia ˙ Photography: 
orlando gonçalves

styling: 
the dis

Manequim ˙ Model:
lenka / best Models 

Make-up:  
Marla santos

Cabelos ˙ Hair:
vasco freitas
 
www.orlandogonçalves.com

* Preços sob consulta ˙ Prices upon request
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a marca francesa gerard Darel escolheu a atriz 
norte-americana robin Wright como estrela para 
a campanha de primavera/verão 2012.
a artista, cuja mais recente participação 
aconteceu no filme Os Homens que Odeiam 
as Mulheres, trabalhou com o fotógrafo Peter 
lindbergh para apresentar de forma subtil os mais 
recentes modelos gerard Darel como a jaqueta ou 
a mala Bahia Simple, com alças ajustáveis, ambas 
as peças em couro colorido de vermelho.

French brand gerard Darel has chosen north 
american actress robin Wright as the star of its 
spring/summer 2012 campaign.
the artist, whose latest appearance was in the 
film The Girl with the Dragon Tattoo has worked 
with photographer Peter lindberg to subtly 
present the latest designs from gerard Darel, 
such as the Bahia Simple jacket or bag, with 
adjustable straps, both in red coloured leather.

GErarD DarEL
Elegante subtileza
Elegant subtlety

www.gerarddarel.com
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© Peter lindbergh
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Habituados às lendárias galochas de borracha 
Hunter, a casa, com mais de 150 anos de história, 
acaba de provar que todos os dias se pode 
reinventar. Para tal, e com a chegada do verão, 
surgem surpreendentes modelos como sandálias 
e sabrinas, além das tradicionais botas com novos 
padrões, cores e tamanhos, sempre executados 
com a excelência e fiabilidade da borracha.

used to the legendary Hunter wellies, the 
company, now over 150 years old, had just proved 
that it’s never too late to reinvent yourself. 
as such, and with the arrival of summer, it has 
brought out an exciting range of sandals and 
ballet pumps, as well as the traditional boots with 
new patterns, colours and sizes, all as always 
featuring the excellence and reliability of rubber. 

www.hunter-boot.com

huNTEr
Mais do que Botas
More than just Boots 
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Encontrar uma base perfeita para as 
especificidades de cada tipo de pele revela-se um 
problema para muitas mulheres! Para conseguir 
responder a ele, a givenchy lança uma nova base 
da linha Matissime cuja fluidez garante uma ação 
matificante, ao mesmo tempo que mantém a 
suavidade e a luminosidade da tez.
a Eclat Matissime detém uma fórmula 
especializada que assenta num hábil sistema de 
esferas de zinco que atuam apenas quando o 
sebo surge. 
Disponível em cinco tonalidades, do número 4 ao 
8, basta agitar a embalagem portátil em preto 
brilhante e pressionar o doseador, certo que uma 
dose será suficiente para um efeito maravilhoso  
e equilibrado. 

Finding the perfect foundation to match the 
needs of each skin type is a problem for many 
women! to find a solution to this problem, 
givenchy has launched a new foundation in the 
Matissime range, the fluidity of which ensures a 
radiant mattness revealing the fine texture and 
glow of the skin.
Givenchy Eclat Matissime has a specialised 
formula based on a clever system of zinc spheres 
that target excess sebum only when needed.
available in five shades, from number 4 to 8, just 
shake the flacon and press to receive the right 
amount for a marvellous and balance effect.

www.givenchy.com

GIVENChy
Confiar no Equilíbrio
trust in Balance 
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Peças funcionais, mas que, acima de tudo, revelam 
originalidade, arte e design. seguindo estes princípios, o 
designer de sapatos Kobi levi cria modelos irreverentes e 
inusitados, sendo sempre considerados como verdadeiras 
obras artísticas.
Para a série Pássaros, o artista afirma que se inspirou num 
pássaro a levantar voo enquanto esperava na fila para 
visitar um museu na Holanda. a sua pesquisa levou-o 
a desenhar três modelos de sapatos que, com especial 
enfoque nos seus bicos patentes nos saltos, nos fazem 
lembrar um cisne, um pato e um tucano.

Functional pieces, which above all else, display originality, 
art and design. in line with these principles, shoe designer 
Kobi levi creates irreverent and unusual models, which are 
always considered veritable works of art.
For his Bird series, the artist says he was inspired by a 
bird taking off while he was standing in a queue to enter 
a museum in Holland. His research led him to design three 
models of shoes, which, with special attention to their 
beaks visible in the heels, recall a swan, a duck and  
a toucan. 

www.kobilevidesign.blogspot.com

koBI LEVI
arte nos Pés
Foot art 
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LoLITa’s TEMpTaTIoN
Flagrante tentação
Blatant temptation

Em edição limitada, a lolita lempicka lança 
mais um perfume exclusivo dentro da linha de 
fragrâncias Le Premier. 
Lolitas’s Temptation converte o mítico frasco 
em forma de maçã numa metade que ostenta o 
coração, anunciando o lema deste perfume que 
promete várias tentações provocadas pelo aroma 
inebriante da flor de alcaçuz.

in limited edition, lolita lempicka launches 
another exclusive perfume within the Le Premier 
range of fragrances.
Lolita’s Temptation converts the mythical apple 
shaped flacon is split in two to reveal its heart, 
announcing the motto of this perfume that 
promises a series of temptations caused by the 
intoxicating nectar of liquorice flower. 

www.parfumslolitalempicka.com

Dividida entre a cidade e o deserto, a mulher tara 
Jarmon irá marcar a sua primavera e o seu verão 
com cores fortes, como limão, verde-ácido, menta 
e vermelho intenso, conjugadas com tonalidades 
mais neutrais, como branco, cru, rosa e bege. 
as peças, de talhe retilíneo, afirmam uma silhueta 
estruturada pautada por tecidos como chiffon, 
seda, pele e piton.
surgem também padrões florais muito vívidos 
e acessórios vistosos que passam a colorir e 
efeminam ainda mais a vida agitada de  
cada mulher!

spilt between the city and desert, the tara 
Jarmon woman will mark her spring and her 
summer with bright colours, such as lemon, lime 
green, mint and deep red, combined with more 
neutral shades, such as white, nude and beige.
the pieces, with their straight lines, assure a 
structured silhouette, guided by fabrics such as 
chiffon, silk, leather and python.
there are also very lively floral patterns and 
bright accessories that colour and feminise even 
more the busy life of every woman!

www.tarajarmon.com

Tara JarMoN
tons Expressivos
Expressive Colours



h o u s et rend s  ˙  C l í n i C a D o t E M P o ˙  153  

se as proteínas são os construtores do corpo, os 
aminoácidos, que compõem as proteínas, são os arquitetos 
da vida. as proteínas são o material de construção das 
estruturas do corpo humano. são necessárias para o 
crescimento, desenvolvimento e reparação dos tecidos, 
das células e dos órgãos, bem como para a produção de 
enzimas, hormonas e componentes do sistema imunitário.
os aminoácidos não-essenciais são 13 e são sintetizados 
pelo fígado. os essenciais (que são oito na idade adulta e 
nove na infância) não são fabricados naturalmente pelo 
organismo e devem ser ingeridos através da alimentação. 
além da sua função de construção, as proteínas também 
fornecem energia, mas não devem ser utilizadas como 
fonte de energia, porque podem levar à formação de 
resíduos que têm de ser eliminados pelo organismo e  
que podem mesmo ser prejudiciais, como é o caso do  
ácido úrico.
as proteínas alimentares existem tanto no reino animal 
como no vegetal. no reino animal, encontramos a carne, o 
peixe e mariscos, os ovos e os laticínios, que são proteínas 
completas, de elevado valor biológico, na medida em que 
contêm todos os aminoácidos essenciais.  
não se pense que por ser vegetariano não se ingerem 
proteínas, porque as leguminosas, os cereais, as sementes, 
as oleaginosas, a soja e os seus derivados (como o tofu) 
são boas fontes de proteína vegetal. no entanto, com 
exceção da soja, as proteínas vegetais não possuem 
todos os aminoácidos essenciais, pelo que é necessário 
haver um maior cuidado na combinação destes alimentos, 
para adquirir um bom equilíbrio de aminoácidos, que 
se completem entre si. a soja e os seus derivados 
são proteínas completas, de elevado valor biológico e 
comparáveis às de origem animal, o que faz desta planta 
uma exceção no reino vegetal. tenha moderação no 
consumo da soja, pois bastam entre duas a quatro porções 
por semana para cumprir a sua função. 
Há combinações de alimentos vegetais que são 
extraordinárias, como é o caso do vulgar feijão com arroz, 
uma conjugação que oferece todos os aminoácidos 
essenciais ao nosso organismo. Portanto, o segredo 
não está só em escolher os alimentos, mas também em 
saber conjugá-los. nada melhor do que a ajuda de um 
especialista em nutrição.

the construction material of the structures of the human 
body. they are necessary for the growth, development 
and repair of tissues, cells and organs, as well as for the 
production of enzymes, hormones and components of the 
immune system.
there are 13 nonessential amino acids, and these are 
produced by the liver. the essential ones (eight during 
adulthood and nine during childhood) are not produced 
naturally by the body and have to be provided by the intake 
of food.
Besides their building function, proteins also provide 
energy, but should not be used as an energy source 
because they can lead to a build-up of waste materials 
which then need to be expelled from the body and which 
can even be harmful, as in the case of uric acid for instance.
Food proteins exist both in the animal and in the vegetable 
kingdom. in the animal kingdom, we find meat, fish and 
shellfish, eggs and dairy products, which are complete 
proteins, of a high biological value, in so far as they contain 
all essential amino acids.
Do not think that in being a vegetarian that you can’t eat 

Constroem, mantêm e substituem os tecidos do corpo. 
os músculos, os órgãos e o sistema imunitário são 
maioritariamente formados por proteínas. Portanto, não 
restam dúvidas, as proteínas são os construtores do corpo.
o nosso organismo utiliza a proteína que ingerimos 
através da alimentação para formar muitas moléculas 
de proteína especializadas para funções específicas. 
Por exemplo, o organismo usa proteína para fazer 
hemoglobina, as células vermelhas do sangue que 
transportam o oxigénio para todas as partes do  
nosso corpo.
Em termos químicos, as proteínas são grandes moléculas 
formadas por diversas combinações de outras moléculas 
mais pequenas, chamadas aminoácidos. Para manter todas 
as suas funções e estruturas proteicas, o corpo precisa 
de 22 aminoácidos, divididos entre essenciais e não-
essenciais. os essenciais são aqueles que o nosso corpo 
não fabrica e são fornecidos pelos alimentos.

Os arquitetos da vida
the architects of life
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they build, maintain and replace the tissues of the body. 
Muscles, organs and the immune system are mainly 
composed of proteins. therefore, there is no doubt, proteins 
are supreme body builders.
our body uses the proteins we take in through eating 
to form many protein molecules specialised in specific 
functions. For example, the body uses protein to produce 
haemoglobin, the red blood cells that transport oxygen to 
all parts of our body.
in chemical terms, proteins are large molecules made up 
of various combinations of other smaller molecules, called 
amino acids. in order to maintain all its functions and protein 
structures, the body needs 22 amino acids, divided into 
essential and nonessential. the essential ones are those, 
which our body does not produce itself and which are 
supplied by food.
if the proteins are the body builders, the amino acids that 
make up the proteins are the architects of life. Proteins are 
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cancer and heart diseases, and also have a higher risk of 
death from heart disease and cancer. Moreover, there are 
references pointing to the fact that a diet, which replaces 
red meat with fish, poultry, legumes and nuts may help 
prevent heart disease and diabetes, and even reduce the 
risk of premature death.
to have an idea about   the imbalance between proteins and 
fat, listen to this fact: a steak contains about 40 grams of 
protein, but also 38 grams of fat, of which 14 grams are 
saturated fat; the fat that is bad for your health. For its 
part, a piece of salmon contains 34 grams of protein and 
only 18 grams of fat, 4 grams of which is saturated fat. so 
this is obviously better. But to improve things even further, 
one cup of cooked lentils contains 18 grams of protein ... 
but less than one gram of fat. on top of this, vegetables 
also contain fibre, vitamins, minerals and phytonutrients, 
possessing antioxidant properties.
the biggest secret for proper nutrition is to eat various 
food groups in balance, with a preference for vegetables 
with lots of colours and giving preference to quality rather 
than quantity of food. Eat little, eat well.

É fácil compreender por que é tão importante manter 
uma dieta equilibrada e saudável: primeiro, para que o 
organismo receba todos os nutrientes que lhe permitem 
viver com qualidade, adquirindo os aminoácidos que o 
corpo não consegue fabricar; depois, porque também para 
fabricar os aminoácidos não-essenciais o corpo necessita 
de uma alimentação correta, que lhe permita adquirir 
os «ingredientes» que vai usar na construção destes 
aminoácidos que, por sua vez, constroem as proteínas.
Devemos ingerir um grama de proteína por cada quilo do 
nosso peso. são as gramas de proteínas que precisamos 
de ter num dia. Por exemplo, quem pesa 75 quilos deverá 
ingerir 75 gramas de proteína, que pode ser adquirida 
através de uma combinação de frutos secos, soja, 
leguminosas, peixe ou carne branca, laticínios e a já 
referida combinação de arroz com feijão. 
numa alimentação equilibrada é muito fácil manter a 
ingestão adequada de proteínas, pois basta fazer um 
pequeno-almoço com queijo, fruta e iogurte, um almoço 
que inclua bife de frango e brócolos, e um jantar com uma 
sopa de feijão ou grão para ter toda a proteína necessária. 
É importante ingerir com cuidado os alimentos ricos em 
gorduras saturadas, a bem da saúde das artérias e do 

coração. Por isso, devemos evitar a carne vermelha, as 
carnes processadas e os lacticínios gordos. Pesquisas 
clínicas sugerem que as pessoas que ingerem carne 
vermelha, mesmo moderadamente, têm um risco mais 
elevado de desenvolver cancro do cólon e doenças 
cardíacas, e têm um risco mais elevado de morte por 
doenças cardíacas e cancro. Mais ainda, há referências  
que apontam para o facto de que uma alimentação  
que substitui a carne vermelha por peixe, aves, 
leguminosas e nozes pode ajudar a prevenir doenças do 
coração e diabetes, e até mesmo diminuir o risco de  
morte prematura.
Para ter uma ideia do desequilíbrio entre proteínas e 
gorduras, saiba que um bife tem cerca de 40 gramas de 
proteína, mas também 38 gramas de gordura, sendo 14 
gramas de gordura saturada, aquela que faz mal à saúde. 
Por seu turno, uma posta de salmão tem 34 gramas de 
proteína e apenas 18 gramas de gordura, sendo 4 gramas 
de gordura saturada. É obviamente melhor. Mas para 
melhorar ainda mais, uma chávena de lentilhas cozinhadas 
tem 18 gramas de proteína… mas menos de um grama  
de gordura. ainda por cima, os vegetais também têm  
fibra, vitaminas, minerais e fitonutrientes, que têm  
ação antioxidante.
o maior segredo para uma alimentação correta, é 
ingerirmos equilibradamente vários grupos alimentares, 
preferir alimentos vegetais com muita cor e dar preferência 
à qualidade da alimentação em vez da quantidade.  
Coma pouco, coma bem.

proteins, because legumes, grains, cereals, seeds, oilseeds, 
soybeans and their products (such as tofu) are all good 
sources of vegetable protein. However, with the exception 
of soybeans, vegetable proteins do not contain all the 
essential amino acids, and therefore you need to take a 
greater care in how you combine these foods, in order to 
achieve a good balance of amino acids, which complement 
each other. the soybean and its derivatives are complete 
proteins of a high biological value and comparable to those 
of animal origin, which makes this plant an exception in the 
plant kingdom. Consume soy products in moderation, as 
two to four servings per week are sufficient to fulfil their 
function.
there are plant food combinations that are extraordinary, 
as in the case of humble beans with rice, a combination that 
provides our body with all amino acids essential to our body. 
therefore, the secret lies not only in choosing foods, but 
also in knowing how best to combine them. there is nothing 
better in this aim than the help of a specialist in nutrition.
the importance of maintaining a balanced and healthy 
diet is easy to understand: firstly, in order to make sure 
that the body receives all the nutrients that allow it to live 
a quality life by, getting all the amino acids that the body 
cannot produce; and secondly because in order to produce 
non-essential amino acids, the body needs the right 
diet, to allow it to get the «ingredients» it will use in the 
construction of these amino acids which, in turn,  
build proteins.
We need to eat one gram of protein for every kilo of our 
weight. this is the number of grams of protein that we 
need to have per day. For example, someone weighing 75 
kilos should eat 75 grams of protein, which can be acquired 
through a combination of nuts, soy, legumes, fish or white 
meat, dairy products and the aforementioned combination 
of rice and beans.
in a balanced diet is very easy to maintain adequate 
protein intake, as it is already enough to have a breakfast 
containing cheese, fruit and yogurt, a lunch that includes 
chicken and broccoli, and a dinner with some bean and 
chickpea soup to take in all required protein.
to maintain the arteries and the heart in good health it 
is important to be careful regarding the consumption of 
foods high in saturated fats. We should therefore avoid red 
meat, processed meats as well as fat-rich dairy products. 
Clinical research suggests that people who eat red meat, 
even if moderately, have a higher risk of developing colon 

www.clinicadotempo.pt
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a mítica bolsa assinada pela longchamp,  
Le Pliage®, surge para esta primavera/verão com 
um toque de modernidade e sofisticação.
o tradicional modelo, inspirado na arte japonesa 
do origami e que se tornou um ícone mundial, 
aparece agora num couro muito flexível que se 
dobra tão facilmente quanto a mala feita em 
nylon. Le Pliage® Cuir inova com a sua alça de 
ombro removível e com a gama de cores alegres 
em que se apresenta, contudo a elegância 
perdura com o logótipo do cavalo de corrida 
gravado na pala com mola e com a dupla alça  
de mão.
além disso, Le Pliage® Cuir está disponível em 
cinco formatos: um saco de viagem, duas sacolas, 
um saco para compras e uma bolsa.

www.longchamp.com

LE pLIaGE® CuIr
ícone renovado
renewed icon 

the mythical longchamp bag, Le Pliage®, arrives 
this spring/summer with a touch of modernity 
and sophistication.
the traditional model, inspired by the Japanese 
art of origami, which became a world icon, now 
appears in very flexible leather, which folds as 
easily as the bag made of nylon. Le Pliage® Cuir 
innovates with its removable shoulder strap and 
with the range of bright colours in which it comes. 
nevertheless elegance is never far behind, with 
the racehorse logo on the button closure flap and 
with the double hand strap.
Besides this Le Pliage® Cuir is available in five 
formats: a travel bag, a tote bag, two handbags 
and a clutch bag.
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Dentro da gama de acessórios para homens que 
primam pela distinção, a Hermès lançou objetos 
seletos e aprimorados. a gravata em seda azul 
com singelas polka dots em azul mais escuro e o 
pormenor listrado no verso, e o novo relógio  
Arceau Grand Lune, com mostrador preto e fivela  
em pele de jacaré em negro grafite, prometem  
fazer a diferença.

Within its range of accessories for men who like to 
be different, Hermès has launched a range of select 
and sophisticated objects. the blue silk tie with dark 
blue polka dots and the striped detailing on the rear, 
and the new Arceau Grand Lune, with black face and 
graphite-black alligator strap, promise to make all 
the difference.

acostumados ao design sempre surpreendente dos 
produtos alessi, eis que podemos agora usar no dia 
a dia peças que nos fazem destacar.
relógios, brincos e também colares, tal como o 
Fiato Sul Collo, é o que podemos também esperar da 
marca italiana. a joia, da autoria de Mario trimarchi, 
marca-se pelo seu ar contemporâneo, sendo feito 
em aço inoxidável.

accustomed to the ever fascinating design of alessi 
products, we can now wear pieces in our everyday 
lives that make us stand out.
Watches, earrings and also necklaces, such as the 
Fiato Sul Collo, is what we can expect from the 
italian brand. this piece of jewellery, designed by 
Mario trimarchi, is marked by its contemporary style, 
and is made of stainless steel.

www.alessi.com

FIaTo suL CoLLo
Joias singulares
singular Jewels

www.hermes.com

hErMès
novidades Masculinas
new for Men 
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Mais do que simples óculos, os modelos da série 
topo de gama Precious, da marca dinamarquesa 
lindberg, são verdadeiros objetos de culto.
a exclusividade das armações Precious varia 
entre ouro maciço ou chifre natural, sendo que  
a beleza destes óculos para adultos reside no  
brilho inconfundível do ouro branco polido  
da gronelândia.

More than just a pair of glasses, the top of the 
range models in the Precious range, from Danish 
brand lindberg, are veritable objects of desire.
the exclusivity of the Precious frames varies 
between solid gold or natural horn, with the 
beauty of these glasses for adults residing in the 
unmistakable sheen of polished white gold from 
greenland.

www.lindberg.com
www.olhardeprata.com
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LINDBErG
Visão Preciosa
Precious Vision

www.tous.com

Feita em couro de bovino, com acabamentos de 
serpente e pormenores em prateado, a mala a 
tiracolo Darlin Beyond, com alça ajustável, da tous 
surge no tom castanho com debruados a camel, 
convidando a uma aventura num safari por terras 
africanas ou a uma viagem mais descontraída 
pelo campo ou pela praia.

Made from leather, with finishes in snakeskin and 
silver plated detailing, the Darlin Beyond shoulder 
bag, with adjustable strap, from tous, comes in 
brown with camel trim, inviting you on a safari 
through african lands or a more relaxed outing to 
the countryside or the beach.

DarLIN BEyoND
Espírito Exótico
Exotic spirit 
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Para a sua campanha de verão, a marca espanhola 
Platedepalo inspirou na alegria das cores 
avistadas na Colômbia, apelidando a sua nova 
coleção de Shaman. 
Esta nova linha de malas, carteiras e pulseiras 
tem um toque étnico e um certo estilo hippie 
com tecidos e texturas diferentes, bem como 
esmaltes muito coloridos. 
as braceletes são feitas em tecido elástico de 
vários tons, rematas posteriormente com fivelas 
de prata ou esmalte com motivos floridos e 
pintados de várias cores.

For its summer campaign, spanish brand 
Platedepalo has found inspiration in the joy 
of colours seen in Colombia, calling its new 
collection Shaman.
this new range of bags, wallets and bracelets 
has an ethnic feel and certain hippie style with 
different fabrics and textures, as well as  
colourful enamels. 
the bracelets are made in elastic material in 
a choice of colours, finished off with silver or 
enamel clasps with floral motifs painted in 
various colours.

pLaTaDEpaLo
rumo à Colômbia
Colombia Bound

www.marcjacobs.com

o designer de moda norte-americano Marc Jacobs 
marcou mais uma coleção de óculos de sol com a 
inconvencionalidade tradicional do seu estilo.
seguindo essa linha, os novos modelos adquirem 
uma silhueta de grande dimensão que é adensada 
pelas conjugações efervescentes de cores muito 
apelativas tais como fúchsia, azul, coral, menta, 
nude, branco, além dos tons clássicos: preto, 
branco, tartaruga, cinzento e castanho.

north american fashion designer Marc Jacobs has 
marked yet another sunglasses collection with the 
traditional unconventionality of his style.
Following this thought, the new models acquire an 
oversize silhouette, which is consolidated by the 
lively blends of very appealing colours such  
as fuchsia, blue, coral, mint, nude, white, as well  
as classic shades: black, white, tortoiseshell,  
grey and brown.

MarTC JaCoBs
Blocos de Cor
Colour Blocks 

www.platedepalo.com
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a nova coleção de joias Miu Miu para este ano 
evidencia o glamour intemporal e as linhas 
clássicas do estilo da marca. 
assim, uma ampla gama de colares e gargantilhas, 
com pedras e pérolas swarovski© multicoloridas 
e em opacidades mais simples e discretas, são 
exclusivamente feitas à mão, sendo verdadeiras 
peças de joalharia preciosas e que merecem ser 
muito admiradas e estimadas.

MIu MIu
Para Estimar
to Cherish

www.miumiu.com

the new collection of Miu Miu jewellery for this 
year reveals the timeless glamour and classic 
lines of the brand’s style.
as such, a large range of necklaces and chokers, 
with multicoloured swarovski© stones and 
pearls and in more simple and discreet opaque 
variations, are exclusively handcrafted, making 
them veritable precious pieces of jewellery 
worthy of being much admired and cherished. 
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as quatro rodas, alojadas nas quatro 
extremidades estruturais do automóvel, contêm 
uma unidade de acionamento elétrico que fazem 
com que o veículo assuma a evolução do sistema 
de condução «Quattro» da audi.
interiormente, a conceção revolucionária do Audi 
Avatar persiste no ecrã lCD transparente que 
exibe os dados essenciais durante a viagem, tais 
como a quilometragem e a velocidade. Já o painel 
central do volante apresenta um mapa digital, 
facilitando a deslocação para aqueles que não 
têm poderes divinos!

o Audi Avatar é a encarnação de uma divindade 
superior na terra, acima de tudo, sobre rodas.
Edwin Conan, um jovem designer chinês, 
desenvolveu assim um super carro elétrico cujo 
talhe é admiravelmente futurista e aerodinâmico. 
Com capacidade para três pessoas, este concept 
car detém uma bateria de carregamento extra 
que permite uma condução poderosa assente 
nos quatro motores elétricos, permitindo que o 
mesmo acelere dos 0 aos 100 km/h em apenas 
2,9 segundos e atinja uma velocidade máxima  
de 360 km/h.
sem portas convencionais, o Audi Avatar inspira- 
-se no funcionalismo dos caças a jato, de tal  
modo que a cobertura central de vidro abre-se 
para a frente, enquanto as duas janelas laterais 
abrem transversalmente.

auDI aVaTar
Deus automóvel ˙ automobile god
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ edwin Conan Fotografia Photography

evolution of audi’s «Quattro» drive system.
inside, the revolutionary design of the Audi 
Avatar continues in the transparent lCD sheet 
dashboard that displays the data needed during 
your trip, such as mileage and speed. the screen 
in the centre of the steering wheel features a 
digital map, making travel easier for those who 
are not endowed with divine powers!

the Audi Avatar is the incarnation of a higher 
being on earth, and above all on wheels.
Edwin Conan, a young Chinese designer, has 
developed an electric super car, the lines of which 
are strikingly futuristic and aerodynamic.
With room for three people, this concept car has 
a supercharge ion battery that ensures powerful 
driving based on four electric motors, allowing 
it to accelerate from 0 to 100 km/h in just 2.9 
seconds and to reach a top speed of 360 km/h.
Without conventional doors, the Audi Avatar 
takes its inspiration from jet fighters, so that the 
central canopy opens forward, while the two 
passenger canopies to the side open backwards.
the four wheels housed in the four structural 
extremities of the car and each contains an 
in-wheel electric drive unit, providing a logical 

www.edwinconan.com
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FerrarI alIante
sensualidade audaz ˙ Bold sensuality
˙ Patrícia Ramos texto text ˙daniel soriano, Magnus grettve, arun kumar Fotografia Photography

no âmbito do Concurso Mundial de Design 2011 
da Ferrari, Daniel soriano, Magnus grettve e arun 
Kumar, do instituto Europeu de Design, em turim, 
itália, projetaram o Ferrari Aliante.
De estética serena, este roadster de dois lugares 
com baixo perfil é tudo menos calmo já que tem 
uma velocidade de 360 km/h e chega dos 0 aos 
100 km/h em 4,2 segundos.
irreversivelmente descapotável, apenas o motor, 
acoplado na parte traseira do veículo, está 
protegido dos elementos externos e dos próprios 
passageiros por uma fibra de vidro. a grade 
traseira plana, em conjunto com as fontes de luz 
circulares, serve como continuação visual  
do cockpit. 
as arrojadas entradas de ar laterais fazem 
prevalecer o estilo audacioso do Ferrari Aliante 
que, acima de tudo, foi desenhado para ser veloz. 

as part of the Ferrari World Design Competition 
2011, Daniel soriano, Magnus grettve and arun 
Kumar, from the European institute of Design, in 
turin, italy, have designed the Ferrari Aliante.
Boasting serene looks, this two-seat roadster 
with a low profile is anything but calm as it has a 
top speed of 360 km/h and accelerates from 0 to 
100 km/h in 4.2 seconds.
irreversibly convertible, only the motor, mounted 
at the rear of the vehicle, is protected from 
external elements and from the passengers by 
fibreglass. the flat tailgate, together with the 
circular lights, act as the visual continuation of 
the cockpit.
the bold side air intakes allows the bold style 
of the Ferrari Aliante to prevail, which, before 
anything else, was designed to be fast.
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LaND roVEr DC100 sporT
legado irreverente ˙ irreverent legacy
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ land Rover  Fotografia Photography

a pensar na renovação do icónico modelo 
automóvel Defender, a equipa de design da land 
rover encetou uma investigação criativa da 
qual resultaram dois conceitos que incorporam a 
flexibilidade, a adaptabilidade, a durabilidade, a 
resistência e a versatilidade em direção ao futuro.
o Land Rover DC 100 Sport representa os 
atributos inigualáveis da land rover numa versão 
indubitavelmente desportiva. 

Diferenciando-se do primeiro concept, o Land 
Rover DC 100, o modelo recente é descapotável 
e mais aventureiro, estando equipado com as 
mais inovadoras tecnologias como o scanner de 
terreno que avisa o condutor da aproximação de 
obstáculos, a sonda que avalia a profundidade da 
água, a tração permanente às quatro rodas com 
caixa de oito velocidades, sistema inteligente 
stop/start ou ainda caixa de transferência.
no interior, a sensação de proteção e robustez 
eleva-se com a grande amplitude visual para os 
dois ocupantes. 

With the renovation of the iconic Defender car 
model in mind, the design team at land rover 
has launched a creative investigation which 
resulted in two forward-thinking concept cars 
that incorporate flexibility, adaptability, durability, 
strength and versatility
the Land Rover DC 100 Sport represents land 
rover’s unique attributes in an undoubtedly 
sporty version.

Differing from the first concept car, the Land 
Rover DC 100, the latest model is a convertible 
and more adventurous, in that it is equipped 
with the most innovative technologies such 
as a terrain scanner that warns the driver of 
approaching obstacles, sonar sensors that 
measure the depth of water, permanent  
four-wheel drive with eight-speed transmission, 
an intelligent stop / start system, and Driveline 
Disconnect differential lock.
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Face às constantes limitações de mobilidade, a 
BMW Motorrad desenvolveu uma scotter ecológica, 
elétrica, digital e dinâmica.
a BMW Concept e tem autonomia de 100 km, 
podendo ser carregada em apenas três horas 
através de uma simples tomada. 
Esta scotter também se destaca pelo seu design: 
não possui espelhos retrovisores, mas está 
equipada com duas câmaras nos faróis traseiros, 
dois ecrãs lCD no painel central. Contudo, a 
cobertura da bateria, assente na grade de metal 
traseira, feita propositadamente em vidro acrílico 
no tom «amarelo elétrico», é o elemento distintivo 
que evidencia o seu caráter elétrico e moderno. 

assim, o Land Rover DC 100 Sport afigura-se 
como um bom herdeiro do Defender, tendo 
sido desenvolvido a pensar no século XXi e nas 
necessidades das gerações futuras, de tal modo 
que alcançou o prémio de «Melhor Concept» 
atribuído pela revista autoweek no salão 
automóvel de Frankfurt 2011.

BMW COnCept e
Mobilidade sustentável ˙ sustainable Mobility
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ bMw group Fotografia Photography

www.bmw-motorrad.com

in light of constant mobility limitations, BMW 
Motorrad has developed an ecological, electric, 
digital and dynamic scooter.
the BMW Concept e has a range of 100 km  
and can be charged in just three hours via a 
standard socket.
this scooter also stands out for its design: it 
does not have rear-view mirrors, but is equipped 
with two cameras in the rear lights, and two lCD 
screens in the centre panel. However, the battery 
covers, mounted on the rear metal grate, purposely 
made in acrylic glass coloured «electric yellow», 
can be described as the electro-scooter’s most 
distinctive element, reflecting its modern and 
electric character.

inside, the feeling of protection and strength 
increases with the great visual range for the  
two occupants.
thus, the Land Rover DC 100 Sport appears to 
be a good heir to the Defender, having been 
developed with the 21st century and the needs 
of future generations in mind. so much so that it 
was given «Best Concept» award by autoweek 
magazine at the Frankfurt Motor show 2011.

˙ Modelo ˙ Model
land rover dC 100 sport

˙ Marca ˙ Make 
land rover

˙ origem ˙ origin
Gaydon, reino Unido ˙ united Kingdom

www.landrover.com



Motivado pelas questões ambientais e os 
problemas de congestionamento do tráfego, 
o designer sueco torkel Döhmers apresentou 
ThisWay como uma nova forma de deslocação 
saudável, não só para os habituais utilizadores de 
bicicletas, mas também para cativar os condutores 
de automóveis.
não só detém uma proteção contra as intempéries, 
como também combina a movimentação a pedais 
com um motor elétrico, ajudando nas subidas mais 
íngremes! Feito em fibra de carbono e de linho, os 
pedais e o assento são rapidamente ajustáveis ao 
utilizador e na sua traseira pode ser conectada 
uma caixa para guardar o capacete ou mesmo a 
pasta de documentos.

ThIsway
novos Padrões ˙ new standards
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ torkel döhmers Fotografia Photography

www.redtop.se

Motivated by environmental concerns and the 
problems of traffic congestion, swedish designer 
torkel Döhmers has presented ThisWay as a new 
form of healthy travel, not only for cyclists already 
out there, but also to attract car drivers.
not only does it boast protection against the 
elements, but it also combines pedal movement 
with an electric motor, helping on steeper climbs! 
Made of carbon fibre and linen, the pedals and 
seat are quickly adjustable to the user and a box 
to store your helmet or even a briefcase can be 
connected to its rear.
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Com o intuito de responder eficazmente a 
diferentes segmentos do mercado ViP de 
aeronaves, a BaE systems regional aircraft 
encomendou à equipa Design Q um novo avião.
De seu nome ABJ Eleganté, este jato privado,  
ideal para homens de negócios ou grandes 
empresas, possui uma cabine que maximiza o 
espaço através de um layout sofisticado, elegante 
e muito luxuoso. 

aBJ ELEGaNTé
sinónimo de luxo ˙ synonym of luxury
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ design Q Fotografia Photography

in order to effectively respond to different ViP 
aircraft market segments, BaE systems regional 
aircraft has commissioned a new aircraft from the 
team at Design Q.
given the name ABJ Eleganté, this private jet, 
ideal for businessmen or large companies, has a 
cabin that maximizes available space through a 
sophisticated, elegant and very luxurious layout.
the flowing shapes of the interior create a truly 
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as formas fluidas do habitáculo criam um ambiente 
verdadeiramente harmonioso que orienta os 
passageiros para uma atmosfera de conforto  
e bem-estar.
Mal se entra no avião deparamo-nos como uma 
ampla sala com dois sofás grandes e antevemos 
a sala de reuniões e/ou de jantar com um grande 
ecrã para fazer apresentações ou ver televisão. 
De seguida, a cabine de popa, mais reservada e 
facilmente convertida em quarto privado com uma 
grande cama de casal, possui uma estante que 
dissimula a entrada para a ampla casa de banho 
com lavatório expressivo e guarda-roupa incluído.
neste sentido, o espaço é um luxo a bordo do  
ABJ Eleganté.

tomando o hidrogénio como ponto de partida 
pela sua capacidade de produzir eletricidade e 
biocombustível sem emitir Co2, o Hydrogenase 
surge como um projeto de bio-mimetismo que se 
inspira na natureza e a partir dela se sustenta. 
a base flutuante orgânica concentra e recicla o 
carbono libertado pelas algas verdes dos mares 
e dos oceanos, alimentando assim este navio 
voador que, feito em fibra de vidro e de carbono, 
é autossuficiente em modo de voo, ao absorver 
energia solar no seu topo.

harmonious environment that guides passengers 
into an atmosphere of comfort and well being.
as soon as you enter the aircraft you are met by a 
large lounge with two large sofas before reaching 
the meeting and/or dining room with a large 
screen for presentations or watching television.
Moving on, you enter the aft cabin, more discreet 
and easily converted into a private room with a 
large double bed. the cabin features a bookcase 
that conceals the entrance to the large bathroom 
with expressive sink and wardrobe included.
in this sense, space is a luxury aboard the  
ABJ Eleganté.

taking hydrogen as a starting point for its 
ability to produce electricity and biofuel without 
emitting Co2, the Hydrogenase is as a bio-mimicry 
project, which is inspired by nature, and sustained 
by it.
the organic floating base concentrates and 
recycles carbon released by green seaweed from 
the seas and oceans, thus fuelling this flying ship, 
which, made from fibreglass and carbon fibre, is 
self-sufficient during its flight mode, as it absorbs 
solar energy on its top.

hyDroGENasE
navio aéreo ˙ airship
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ vincent Callebaut architectures Fotografia Photography

www.vincent.callebaut.org
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˙ Modelo ˙ Model
aBJ eleganté

˙ Marca ˙ Make 
design Q

˙ origem ˙ origin
redditch, Inglaterra˙ england

www.designq.co.uk 

www.baesystems.com
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Com capacidade para quatro a cinco pessoas, 
sendo um genuíno jato pessoal muito leve, o 
Stratos 714 é igualmente rápido atingindo uma 
velocidade de 400 nós.
Desenvolvidos através da combinação de 
avançadas técnicas e análises computacionais 
com o tradicional teste de túnel de vento, a 
aerodinâmica do Stratos 714 garante uma viagem 
segura com especial enfoque no piloto, sem, 
contudo, esquecer o conforto da cabine interior 
e suficiente espaço para bagagem que pode a 
qualquer momento ser ampliado com a remoção 
dos assentos atingindo a carga máxima.

With room for four to five people, the Stratos 714 
is a genuine Very light Personal Jet, and is able to 
reach speeds in excess of 400 knots.
Developed through a combination of advanced 
techniques and computer analyses with traditional 
wind tunnel testing, the aerodynamics of the 
Stratos 714 ensures a safe journey special 
attention paid to the pilot, but without forgetting 
the comfort of the passenger cabin interior and 
enough room for luggage, which can be increased 
at any time by removing the seats to achieve 
maximum load.

sTraTos 714
Mais rápido ˙ Faster
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ stratos aircraft Fotografia Photography

www.stratosaircraft.com



182  ˙  Wat E r ˙  h o u s et rend s h o u s et rend s  ˙  Wat E r ˙  183  

W
a

t
E

r
sTrEETs oF MoNaCo
glamour em alto Mar
glamour on the High seas
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ yacht island design Fotografia Photography

o mítico circuito Monaco grand Prix, o lendário 
Casino de Monte-Carlo e o emblemático Hotel 
Paris do principado do Mónaco estão fielmente 
retratados a bordo do charmoso iate Streets  
of Monaco.
Com capacidade para 16 hóspedes e 70 
tripulantes,  tem uma velocidade de 15 nós.

the mythical Monaco grand Prix circuit, the 
legendary Monte-Carlo Casino and the emblematic 
Hotel Paris of the principality of Monaco are 
faithfully depicted aboard the charming yacht 
Streets of Monaco.
With room for 16 guests and 70 crew members, 
the yacht reaches a speed of 15 knots.



no seu deck exterior surge a praça do casino com 
uma grande fonte e um belo jardim, um circuito 
para karts, a piscina principal, que representa 
o Porto de Hércules, a zona de desportos que 
funciona também como heliporto, e o Palácio do 
Príncipe, apenas para os proprietários.
no interior, a serenidade reina no Oasis com as 
quedas de água e piscinas, detendo um Spa e 
jacuzzi, enquanto o Grande Átrio, ponto central do 
iate, que liga a parte superior com as inferiores, 
configura, ao longo de uma escadaria em espiral, 
as elegantes sete suites ViP, além da biblioteca, 
cinema e escritório e varanda comuns.

on its upper deck we find the Casino square with 
its large fountain and a beautiful garden, a kart 
track, the main swimming pool, which represents 
the Port of Hercules, the sports area that is also 
used as a heliport, the Prince’s Palace, only for  
the owners.
inside, serenity reigns in the Oasis with waterfalls 
and pools, with room for a spa and jacuzzi, while 
the Grand Atrium, the central point of the yacht, 
which connects the upper to the lower parts, 
contains, along a spiral staircase, the seven 
elegant ViP suites, in addition to the communal 
library, cinema and office and balcony.

u-010 uNDErsEa yaChT
sob as ondas ˙ under the Waves
˙ Patrícia Ramos texto text ˙

Em poucas palavras, podemos resumir o U-010 a 
um iate ultramoderno que é simultaneamente um 
submarino altamente luxuoso.
Pelo menos este foi o mote que levou à conceção 
original de Marina Colombo e sebastiano Vida.
Com o objetivo de proporcionar novas experiências 
aos proprietários e seus convidados, em especial a 
possibilidade de descobrir os mais belos cenários 
do fundo do mar em total segurança e conforto, 
o U-010 Undersea Yacht tem a vantagem de, 

We can summarize the U-010 in just a few words: 
an ultra modern yacht that is at the same time a 
highly luxurious submarine.
at least this was the motto that led to the original 
design by Marina Colombo and sebastiano Vida.
With the aim of providing new experiences to 
owners and their guests, especially the possibility 
of discovering the most beautiful scenery of the 
sea floor in complete safety and comfort, the 
U-010 Undersea Yacht has the advantage that, 

˙ Modelo ˙ Model
streets of Monaco

˙ Marca ˙ Make 
Yacht Island design ltd.

˙ origem ˙ origin
derbyshire, Inglaterra, england

www.yachtislanddesign.com
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quando a agitação marítima se intensifica, poder 
submergir e continuar rumo ao seu destino, sem 
alterar a sua rota.
Podendo mover-se a diesel ou segundo motor de 
propulsão elétrica, a viagem a bordo do U-010 é 
extremamente segura e calma devido aos seus 
sistemas integrados de estabilização.
Com apenas 66,5 metros de comprimento este 
iate/submarino é absolutamente elegante e 
hidrodinâmico, de tal modo que as suas grandes 
aberturas em acrílico funcionam como grandes 
janelas que debaixo de água criam uma visão 
brilhante e colossal da vida subaquática, enquanto 
à superfície da água funcionam como elementos 
de grande amplitude, iluminando esta  
«casa flutuante».
Deste modo, o U-010 Undersea Yacht cria um 
novo paradigma na relação dos barcos com a água. 

when the sea becomes too rough it is able to 
submerge and continue towards its destination, 
without changing its route.
able to be propelled through the water via a diesel 
engine or a second electric motor, travelling aboard 
the U-010 is extremely safe and quiet due to its 
integrated stabilisation systems.
at just 66.5 metres in length this yacht / 
submarine is entirely elegant and hydrodynamic, 
in such a way that its large acrylic openings work 
as large windows, creating below the water a 
sparkling and colossal vision of underwater life, 
while on the water surface they work as large 
open elements, illuminating this «floating house».
thus, the U-010 Undersea Yacht creates a  
new paradigm for boats and their relationship  
with water.

marfadina@gmail.com
sebastiano.vida@gmail.com

LaMBorGhINI yaChT
Quimeras de Discípulos ˙ Disciples and their Fantasies
˙ Patrícia Ramos texto text
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instigado pela Escola Politécnica de Design de 
Milão, Mauro lecchi desenvolveu um novo  
conceito para um nicho de mercado da marca 
automóvel lamborghini.
sem nunca ter projetado um barco, o designer 
italiano aceitou o desafio e pensou como 
poderia reinterpretar a surpresa de ver um carro 
lamborghini na rua da mesma forma que seria 
surpreendente ver um barco da insígnia numa 
marina ou num porto.
reproduzindo as entradas de ar acentuadas nos 
automóveis da marca, lecchi esboçou um iate 
inspirado no mítico modelo Murcielago, de feições 
futuristas com o corte negativo do telhado que, 
com a parte transparente, cria uma linha contínua 
entre os elementos.
a produção deste concept yacht começou já em 
2011 nos estaleiro t.i.C italian style. 

instigated by the Polytechnic school of Design in 
Milan, Mauro lecchi has developed a new concept 
for a niche market of the lamborghini car brand.
Having never designed a boat, the italian 
designer accepted the challenge and pondered 
how he could reinterpret the surprise of seeing 
a lamborghini car in the street and replicate the 
feeling at seeing a boat with the same insignia in a 
marina or a harbour.
recreating the accentuated air intakes of the 
brand’s cars, lecchi has designed a yacht inspired 
by the mythical Murcielago model, with a futuristic 
look, where the negative cut of the roof, with its 
see-through section, creates a continuous line 
between the elements.
Production on this concept yacht began in 2011in 
the t.i.C italian style boatyard.

www.coroflot.com/maurolecchi

sTraND CraFT 166
Escandalosamente Pomposo ˙ outrageously Pompous
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ strand Craft Fotografia Photography 

a gray Design projetou o Strand Craft 166, um iate 
de luxo inspirado no mundo automóvel.
Com o flybridge retráctil, um terraço com jacuzzi e 
bar embutido escondidos sob o convés em fibra de 
carbono, a elegância e assombro reinam em pleno 
alto mar.
o luxo do Strand Craft 166 reflete-se também 
no seu poderoso motor de 620 cavalos com 
velocidade máxima de 305 km/h mas, acima de 
tudo, nos seus interiores e paredes que podem 
ser exclusivamente revestidos a couro samurai 
japonês à prova de bala.

gray Design has designed the Strand Craft 166, a 
luxury yacht inspired by the automotive world.
With the retractable flybridge, a terrace with 
Jacuzzi and built-in bar tucked under the carbon 
fibre deck, elegance and wonder are given full rein 
on the high seas.
the luxury of the Strand Craft 166 is also 
reflected in its powerful 620 horsepower engine 
with a top speed of 305 km/h and, in particular, in 
its interiors and walls that can be exclusively lined 
in bullet proof Japanese samurai leather.

www.graydesign.se



VoroNoI
translucidez ˙ stranslucency
˙ Patrícia Ramos texto text

Hyun-seok Kim aplicou o padrão «voronoi» num 
mega iate com 125 metros de comprimento e 
com cinco decks, sendo que no primeiro se centra 
apenas um Spa, área de golfe e zona de refeições.
Protegidas pela membrana translúcida, segue-se o 
jardim e a piscina, as cabines dos hóspedes, o deck 
com as áreas sociais como cinema, ginásio, bar  
e salão de festas, terminando com a plataforma  
para a tripulação.
Com todos estes atributos, o super iate Voronoi 
pretende maximizar a experiência de iatismo.

Hyun-seok Kim has applied the ‘Voronoi’ pattern 
to a mega yacht measuring 125 metres in length 
and featuring five decks, with the first home  
to nothing more than a spa, golf area and a  
dining area.
Protected by the translucent honeycomb façade, it 
contains a garden and pool, guest cabins, a  
deck with social areas such as cinema, gym, bar 
and banquet hall, ending with the platform for  
the crew.
With all these attributes, the Voronoi super yacht 
aims to maximize the experience of sailing.

www.yachtndesign.com
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www.sanghoon-design.com

o designer coreano sang-hoon lee acredita 
que no futuro os telemóveis tornar-se-ão num 
avatar que expressa as vontades e desejos do ser 
humano. assim sendo, projetou o Heartbeat, um 
telemóvel que notifica a receção de uma chamada 
como se fosse um batimento cardíaco. Pode – 
adianta – anunciar qual o estado emocional da 
pessoa que liga através dos batimentos  
do coração. 
uma vez agarrado, os ícones do telemóvel 
aparecem no ecrã mediante a função  
de multitarefas.

Korean designer sang-hoon lee believes that in 
the future mobile phones will become avatars 
that express the wishes and desires of human 
beings. With this in mind he has designed 
Heartbeat, a mobile phone that alerts its owner 
of incoming calls as if it were a heartbeat. it 
can announce the emotional state of the caller 
through their heartbeats.
once picked up, the icons on the phone appear on 
the screen through the multitask function.

hEarTBEaT
tal & Qual o Coração ˙ Just like your heart

www.withings.com
www.eliumstudio.com

graças à parceria do ateliê de design Elium studio 
com a empresa francesa Withings, nasceu um 
medidor de tensão arterial inteligente  
e transportável.
uma pequena revolução no mundo do design 
ligado à saúde e que permite que qualquer 
iPhone, iPad ou iPod funcione como ponto de 
medição da pressão arterial.
Este inovador sistema acaba de ganhar o prémio 
iF Product Design 2012.

this intelligent and portable blood pressure 
monitor is the result of the partnership of  
design practice Elium studio with French 
company Withings.
a small revolution in the world of design, 
connected to health, which allows any iPhone, 
iPad or iPod to measure and monitor your  
blood pressure.
this innovative system has just won the  
iF Product Design 2012 award.

wIThINGs TENsIoN
saúde Portátil ˙ Portable Health
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francois.rybarczyk@gmail.com

Quem nunca se esqueceu do carregador do telemóvel e 
teve de passar algumas horas, ou até mesmo dias, sem 
estar contactável e poder contactar alguém?!
Pois bem, a pensar nisso, Francois rybarczyk idealizou 
um novo sistema através do qual pode prolongar 
indefinidamente a bateria do telefone móvel. ou o próprio 
aparelho possui acoplado um Plug-in que liga diretamente 
à tomada ou então possui uma bateria específica 
que, também com ficha de ligar à corrente, fiac em 
carregamento, permitindo que continue a usar o telemóvel 
com a bateria de reserva garantindo que nunca deixa de 
falar com aquela pessoa importante.

hTC auToNoME CoNCEpT
autonomia interminável ˙ Endless autonomy

Who of us has never forgotten their mobile phone charger and has had to spend hours or even 
days without being able to be called or able to call anyone?
Well, with this in mind, Francois rybarcyzk has designed a new system with which you can 
extend the battery life of your mobile phone. Either you plug the phone directly into the wall 
socket, or you can detach the specialised module and plug this into the wall socket, enabling 
you to continue using your phone, while charging the backup module and ensuring you never 
miss that important call.

www.pedrogomesdesign.com

É divertido, interativo e português! Este 
despertador foi concebido por Pedro gomes, um 
jovem designer nacional que este ano ganhou o 
galardão Faces of Design award, um prémio que 
elege os melhores designers internacionais.
Sleepy define-se por movimentos cinéticos de 
tal modo que para acertar as horas e os minutos 
basta balançar a sua ponta volúvel para a direita 
ou para a esquerda, do mesmo modo que clicando 
duas vezes na extremidade se edita o tempo do 
relógio, enquanto tocando apenas uma vez fixa-
se o tempo do despertador.
Quando Sleepy tocar, quanto mais agitarmos a 
sua ponta, mais tempo podemos ficar na cama 
até ela voltar a despertar de novo! Este aparelho 
figura no Design and Design Book of the  
Year 2012.

Fun, interactive and Portuguese! this alarm clock 
has been designed by Pedro gomes, a young 
Portuguese designer, who this year won the 
Faces of Design award, an award choosing the 
best international designers.
Sleepy is defined by kinetic movements, so if you 
want to change the time or alarm time you just 
need to click the pointer once for alarm or twice 
for clock and lean the device in one direction or 
the other.
When Sleepy goes off, you can activate its 
snooze function by spinning it on the spot. the 
longer it spins the longer you can snooze. When it 
comes to a halt, the alarm is triggered again. this 
device is featured in the Design and Design Book 
of the Year 2012.

sLEppy
difícil acordar ˙ Hard to Wake
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www.diesel.com

a Diesel sempre nos habituou com o design 
rebelde, arrojado e cosmopolita, e o mesmo se 
refletiu no mais recente modelo lançado pela 
linha Diesel noise Division. os headphones Vektr 
contrariam todas as regras de auscultadores 
circulares, assumindo as suas feições 
lapidadas em ângulos retilíneos. Combinando 
meticulosamente a suavidade do cabedal com o 
metal (brilhante e mate), os headphones Vektr 
são acompanhados por um estojo negro que 
anuncia a estética peculiar deste sistema que 
aumenta a qualidade e a perceção áudio.

Diesel has always kept us accustomed to its 
rebellious, daring and cosmopolitan design, 
and the same is reflected in the latest model 
launched in the Diesel noise Division range. the 
Vektr headphones counter every rule of circular 
headphones, taking on instead an angular faceted 
design. Carefully combining the smoothness of 
leather with metal (glossy or matte), the Vektr 
headphones come with a black case that reveals 
the particular looks of this system that increases 
the quality and perception of sound.   

VEkTr
som com estilo
stylish sound
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1 ˙ a máxima da Kubedesign passa por fazer «arquitetura 
de papelão», e a poltrona Polly, a mesa de apoio ou 
tamborete Sgas e o suporte de revistas ou garrafeira Brillo 
são disso exemplos.
Peças ecológicas feitas de cartão e que, acima de tudo, são 
funcionais. Estão disponíveis com acabamento em papelão 
natural ou com revestimento a tecido de nylon impermeável 
fúchsia, vermelho, branco, preto ou verde ou ainda em 
elegante couro ecológico branco, bordeaux e preto. 

the maxim of Kubedesign involves making «cardboard 
furniture», and the Polly armchair, the Sgas side table 
or stool, and the Brillo magazine or bottle rack are fine 
examples of this.
Ecological pieces made of cardboard and which above all 
else are functional. they are available in natural cardboard 
finish or with a waterproof nylon covering in fuchsia, red, 
white, black or green, or also in elegant eco leather, in 
shades of white, Bordeaux and black.

kuBEDEsIGN
Cartão funcional
Functional Cardboard

www.kube-design.it

2 ˙ lançada em 2010 pelos designers Brendan 
young e Vanessa Battaglia, a Mineheart tenta 
conjugar um design inovador, que reutilize 
materiais e imagens e que expresse sentimentos 
de proximidade, paixão e amor.
Dentro da coleção de mobiliário, iluminação, papel 
de parede e acessórios, cada peça é selecionada 
para contar uma história.
os abajours Lotus inspiram-se nas flores japonesas 
feitas em origami, de tal modo que o candeeiro é 
composto por uma única e elegante folha de feltro 
preto ou creme que, depois de dobrada, cria uma 
forma delicada e luminosa.

MINEhEarT
linhas adoráveis
adorable lines

launched in 2010 by designers Brendan 
young and Vanessa Battaglia, Mineheart aims 
to combine innovative design, which reuses 
materials and images and which expresses 
feelings of closeness, passion and love.
Each of the pieces within the furniture, lighting, 
wallpaper and accessory collection is selected 
to tell a story.
the Lotus lampshades are inspired by Japanese 
origami flowers, so that the lamp is composed 
of a single elegant sheet of black or cream felt, 
which, once folded, creates a delicate 
and luminous shape.

www.mineheart.com
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3 ˙ aclamado designer de joias, anthony roussel 
aplica todo o seu talento e dotes fazendo 
acessórios de moda belos e exclusivos. 
a sua técnica de vanguarda, que corta a madeira 
a laser formando várias camadas que originam 
desenhos e marcas abstratas e inconfundíveis em 
pulseiras e outras joias, tem-lhe valido inúmeros 
prémios e exibições em grandes museus e galerias.

acclaimed jewellery designer anthony rousell 
places all his talent and gifts into making beautiful and 
exclusive fashion accessories.
His cutting edge technique, of laser cutting wood to form various 
layers and to create abstract and unmistakeable designs and symbols 
in bracelets and other jewellery, has won him countless awards and afforded him 
exhibitions in museums and galleries.

aNThoy 
roussEL
Joias naturais
natural Jewels

www.anthonyroussel.co.uk

4 ˙ Carolina Defferrari, leo Jonas, Patrícia Campiol e Eric Pautz 
projetaram um veículo público movido pela força humana e que 
não é nem uma bicicleta nem um triciclo, mas sim ambos.
o FWD tem posicionamento regulável e foi pensado para a 
mobilidade no ano de 2015, podendo funcionar de forma livre 
e espontânea ou sobre trilhos magnéticos que determinam a 
condução sem enviar para a atmosfera gases poluentes. 

Carolina Defferrari, leo Jonas, Patricia Campiol and Eric Pautz have 
designed a public vehicle powered by human strength and which 
is neither bicycle nor tricycle, but both.
the FWD has an adjustable position and has been designed for 
mobility in 2015, and can work freely and spontaneously or on 
magnetic trails that determine the movement without sending 
polluting gases into the atmosphere.

FwD
Movimento verde
«green» Fabrics

www.ericpautz.com

5 ˙ E porque não pegar em madeira de velhos barcos de 
pescadores da indonésia e reutilizá-la fazendo peças de 
mobiliário únicas e originais? Esta é a intenção do alemão 
achmad Kurt que alimenta esta ideia desenvolvendo 
mesas, cadeiras, cómodas, prateleiras totalmente 
ecológicas e que chegam até nós através da loja all From 
Boats. todos os objetos serão exclusivos e singulares, 
além de que muito «amigos do ambiente».

Why not use wood from old fishing boats from indonesia 
and use it again to make unique and original pieces of 
furniture? this is the intention of german achmad Kurt, 
who feeds this idea by developing 100% ecological tables, 
chairs, sideboards, shelves, available from the all From 
Boats shop. Every object is exclusive and singular, as well 
as very environmentally friendly.      

aLL FroM BoaTs
tesouros do Mar
sea treasures

www.allfromboats.com.pt






