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Com a chegada do sol e do calor a nossa alma 
enche-se de um entusiasmo quase inexplicável 
e que nos faz ter vontade de soltar sorrisos, 
descontrair, relaxar, tendo a sensação de que a 
felicidade nos abunda e que nos sentimos muito 
bem connosco e com os outros!
Pois bem, também sentimos essa mesma 
inspiração e em conjunto recheámos a nova 
edição da House Trends com deliciosas e 
saborosas novidades, deixando-lhe refrescantes 
ideias para se aprumar para as quentes noites 
de verão, para redecorar o jardim lá de casa, para 
planear uma viagem inolvidável e descansar num 
hotel irrepreensível. 
Com grande orgulho e paixão, queremos acreditar 
que a House Trends de julho/agosto/setembro 
o irá atrair para um mundo de ideias criativas 
tornando-o capaz de exaltar com euforia o seu 
bem-estar, a sua plenitude, a sua felicidade!   

With the arrival of the sun and heat your soul is 
filled with an almost inexplicable enthusiasm, 
which makes you feel like bursting into smiles, 
chilling out, relaxing, and gives you the sensation 
that happiness is all around and that you are 
content with yourself and with others!
Well, we also feel this same inspiration and 
together we have filled the new issue of 
House Trends with delicious and tempting news, 
bringing you refreshing ideas to get dressed up 
on warm summer evenings, to redecorate your 
home’s garden, to plan an unforgettable trip and 
relax in an impeccable hotel.
With pride and with passion we would like to 
believe that the July/august/september issue 
of House Trends will bring you into contact 
with a world of creative ideas, allowing you 
to euphorically rejoice your well being, your 
completeness and your happiness!
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www.copenhagen-arena.dk 

Copenhagen arena
obra de arte multifuncional ˙ Multifunctional work of art

o desafio era criar um projeto arquitetónico  
único, uma verdadeira obra de arte, que 
servisse em simultâneo para a apresentação de 
espetáculos diversos, como concertos musicais 
ou eventos desportivos. 
Foi a partir desta ideia inicial que o gabinete de 
arquitetura HKs desenhou o Copenhagen arena, 
que será projetado a poucos minutos do centro 
de Copenhaga, na Dinamarca, e que deverá estar 
pronto no final de 2015. 

the challenge was to create a unique 
architectural project, a true work of art, which 
could serve at the same time to present various 
shows, such as music concerts or sporting events.
it was from this initial idea that architecture 
practice HKs designed the Copenhagen arena, 
which will be built just a few minutes from the 
centre of Copenhagen, in Denmark, and which 
should be completed by the end of 2015.

www.pente10.com

Broken StrangerS Beijing
a alma das cidades ˙ the soul of the cities

a relação entre o homem, o urbano e a paisagem 
é explorada em Broken strangers Beijing, uma 
exposição de tiago silva nunes, em exibição na 
galeria Pente 10, em lisboa.
a mostra faz-se de um conjunto de oito dípticos 
que exploram o conflito da globalização e que 
procuram a alma de cada cidade, mostrando 
as suas aglomerações funcionais e também, 
simultaneamente, a solidão em cada uma delas.

the relationship between man, the urban world 
and the landscape is explored in Broken strangers 
Beijing, an exhibition by tiago silva nunes, on 
show at the galeria Pente 10, in lisbon.
the show is made up of a series of eight diptychs 
that explore the conflict of globalisation and 
which seek the soul of each city, showing their 
functional agglomerations and also, at the same 
time, the solitude of each of them.
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www.interieur.be 

interieur 2012
a arte e a cidade ˙ art and the city

a 23ª edição da Bienal interieur 2012, que 
decorrerá na Bélgica de 20 a 28 de outubro, 
promete inúmeras surpresas. 
o grande destaque deste ano: os sete projetos 
de designers, artistas e arquitetos, que ocuparão 
sete salas da mostra. Para além disso, e pela 
primeira vez na história da interieur, a mostra vai 
expandir-se para vários locais da cidade,  
levando as obras da exposição para mais perto 
das pessoas. 

the 23rd edition of the Bienal Interieur, which 
will take place in Belgium from october 20 to 28, 
promises a world of surprises.
the major highlight this year: the seven projects 
by designers, artists and architects, which will 
occupy seven rooms of the exhibition. in addition 
to this, and for the first time in the history of the 
biennial, the event will expand out to various 
venues of the city, bringing works from the 
exhibition closer to the people.

© Jan Kohler
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www.labiennale.org

Bienal de Veneza
siza homenageado ˙ siza recognised

Álvaro siza Vieira vai receber o leão de ouro pela 
sua carreira na Bienal de Veneza, aquando da 
inauguração da 13ª Exposição internacional de 
arquitetura, a 29 de agosto.
David Chipperfield, diretor da exposição, destaca 
a qualidade constante no trabalho de siza Vieira, 
enfatizando o facto de o arquiteto ter alcançado 
uma reputação internacional, apesar de viver num 
país periférico da Europa. 

Álvaro siza Vieira will receive the golden lion for 
his career’s work at the Venice Biennial, when 
the 13th international architecture Exhibition is 
opened on august 29. David Chipperfield, the 
exhibition’s director, highlights the constant 
quality in the work of siza Vieira, emphasising 
the fact that the architect has achieved an 
international reputation, despite living in one 
of Europe’s outlying countries.

turiSmo Cultural
Jovens talentos ˙ Photographic Journeys

Turismo Cultural é a iniciativa da Fundação de 
serralves que pretende visitar vários locais da 
Europa para fotografá-los e melhor conhecê-los 
do ponto de vista cultural. 
Viena, istambul, Patagónia e rússia foram 
alguns dos locais já visitados. Para o futuro 
está agendada uma ida a Paris, a cidade luz, que 
inclui uma visita à mostra Paris Photo. a viagem 
acontece em novembro e destina-se a todos os 
amantes da fotografia.

Cultural Tourism is the initiative of the serralaves 
Foundation, which aims to visit various venues 
in Europe to photograph them and get to know 
them better from a cultural viewpoint. Vienna, 
istanbul, Patagonia and russia are some of the 
places already visited. For the future a trip the 
city of light Paris is planned, which includes a visit 
to the Paris Photo show. the trip takes place in 
november and is aimed at all fans of photography.

www.serralves.pt 

BarBot Change
Decorar no Digital ˙ Digital Decorating

a Barbot lançou Barbot Change, uma loja online 
onde pode escolher entre seis categorias de 
cores, num total de 77 tonalidades exclusivas. 
Pode-se pedir gratuitamente o catálogo de cores, 
calcular a tinta necessária e encomendar tudo 
sem sair de casa, facilitando o desejo de (re)
decorar aquela divisão especial.

Barbot has launched Barbot Change, an online 
store where you can choose between six colour 
categories, and a total of 77 exclusive colours.
You can request a free-of-charge colour 
catalogue, calculate the paint you need and  
order it all from the comfort of home, making  
your desire to (re)decorate that special room 
all the easier.

www.barbot.pt/lojaonline

© Fg+sg 

© Jo noero

© giulio squillacciotti © schnepp renou Photographie  ˙ Courtesy & Copyright: redaktionsbuero, Manuela Hötzl
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lisboa, a par de outras cidades do mundo, como nova iorque, Paris, londres e Milão, 
será mais uma vez palco da Vogue Fashion’s night out. 13 de setembro foi a data 
escolhida para o evento, que tomará de assalto as lojas da avenida da liberdade, 
rua Castilho, do Chiado e Príncipe real, que estarão em funcionamento até às 
23h00, para uma noite memorável repleta de música, animação e muitas compras.

lisbon, along with other cities of the world, such as new York, Paris, london and 
Milan, will once again be the stage for Vogue Fashion’s night out. september 13 
is the date chosen for the event, which will attack the shops on the avenida da 
liberdade, rua Castilho, Chiado and Príncipe real, which will remain open until 
11.00pm, for a memorable night filled with music, entertainment and lots  
of shopping.

www.fashionsnightout.pt 

Vogue FaShion’S night out
a festa das compras ˙ the shopping party

a larus, em parceria com o Jornal arquiteturas e com o apoio 
institucional do Centro Português de Design e da asociación  
de Diseñadores de Madrid, entregou pelo segundo ano  
consecutivo o Prémio ibérico de Equipamento urbano a quatro 
distintos vencedores.
o prémio pretende reconhecer publicamente os projetos 
desenvolvidos por empresas, designers e estudantes de design, 
nos últimos cinco anos, em Portugal e Espanha.
 
larus, in partnership with Jornal Arquiteturas and with the 
institutional support of the Portuguese Design Centre and of  
the Designers association of Madrid, has awarded, for the  
second year running, the iberian urban Equipment Prize to four 
different recipients.
the prize aims to publically recognise the projects developed by 
companies, designers and design students, from the last five 
years, in Portugal and spain.

www.larus.pt 
www.jornalarquitecturas.com 

laruS 2012
Premiar o design ˙ awarding design
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na edição deste ano da serpentine gallery Pavilion a cortiça, 
da Corticeira amorim, assume um lugar de destaque, já que o 
pavilhão apresenta um lounge feito de cortiça, com 180 peças. 
Desenhadas por ai Weiwei e por Herzog e de Meuron e 
esculpidos pela amorim, a cortiça foi selecionada por ser um 
material que favorece a acústica do espaço e por apresentar 
características sensoriais distintivas, quer ao nível do tato 
quer ao nível do olfato.

in this year’s edition of the serpentine gallery Pavilion cork, 
from Corticeira amorim, takes on a starring role, as the pavilion 
is presenting a lounge made of cork, with 180 pieces.
Designed by ai Weiwei and by Herzog & de Meuron and 
sculpted by amorim, cork has been chosen as it is a material 
that favours the acoustics of the space and as it presents 
distinctive sensorial characteristics, both in terms of touch 
and in terms of hearing.

www.serpentinegallery.org
www.corticeiraamorim.com 

Serpentine gallery paVilion
Cortiça portuguesa em destaque ˙ Portuguese Cork under the spotlight
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la Boyita 
sonho de verão
summer dream
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ ezequiel escalante Fotografia Photography

a utopia era simples: uma casa de praia relaxada 
e repleta de paz, que permitisse apreciar o verão 
em pleno, mas que simultaneamente estivesse 
resguardada dos olhares exteriores. Com esta 
premissa, Martin gomez e gonzalo Veloso, 
arquitetos do gabinete de arquitetura Martin 
gomez, desenharam la Boyita, uma casa de sonho 
localizada em Punta del Este, no uruguai. 
De um andar apenas e gozando de fantásticas 
vistas de mar e piscina, la Boyita divide-se em 
cinco blocos: do principal fazem parte uma área 

the ultimate vision was simple: a relaxed and 
peace filled beach house, which allows you to 
enjoy the summer to the full, but at the same 
time remains hidden from prying eyes. With this 
premise, Martin gomez and gonzalo Veloso, 
architects from the Martin gomez architecture 
practice, designed la Boyita, a dream home 
located in Punta del Este in uruguay.
Developing over a single floor and enjoying 
stunning sea and pool views, la Boyita is divided 
into five blocks: the main block creates a living 
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nascida da crença de que de formas simples, com 
pouca manipulação resultam em espaços suaves 
e adaptados ao contexto em que se inserem, o 
designer Christopher Daniel criou a California roll 
House, projetada para ser montada e desmontada 
em tempo recorde.
Construída com recurso a um material exterior 
homogéneo capaz de captar o calor do sol, a 
California roll House revela-se ecológica e ideal 
para ser implementada em ambientes desérticos.

Born from the belief that simple, barely 
manipulated shapes can result in soft spaces, 
adapted to the context in which they find 
themselves, designer Christopher Daniel has 
created the California roll House, designed to be 
assembled and dismantled in record time.
Built using a homogenous exterior material able 
to capture the heat of the sun, the California roll 
House is both ecological and ideal for being used 
in desert environments.

CaliFornia roll houSe
amiga do sol ˙ sun Friendly
˙andreia Barros ferreira texto text ˙Violent Volumes Fotografia Photography

˙ arquitetura ˙ architecture
Martin Gomez Arquitectos

˙ obra ˙ Work 
 La Boyita 

˙ localização ˙ location
Punta del este, Uruguai

˙ ano de Conclusão ˙ Year Competed 
2007

www.martingomezarquitectos.com

www.violentvolumes.com/plog

de estar e jantar, e dos outros uma área de serviço, 
bem como os quartos, incluindo os de hóspedes. 
Há ainda espaço para uma galeria que rodeia 
estes blocos, contribuindo para uma transição 
fluida entre o interior e o exterior e usufruindo de 
fantásticas vistas panorâmicas. 

and dining area, while the others produce a 
service area, in addition to the bedrooms, including 
those for guests. there is also space for a 
gallery surrounding these blocks, ensuring a fluid 
transition between the interior and the exterior 
and taking in incredible panoramic views.
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a arquitetura brasileira indígena, dos climas quentes e húmidos, 
serviu de inspiração ao gabinete de arquitetura Mareines + Patalano 
na conceção da Casa Folha. 
localizada em angra dos reis, no rio de Janeiro, a Casa Folha é uma 
casa de praia, pensada para tornar mais agradável a interação do 
homem com a natureza. 
Deslumbrante e em perfeita harmonia com o meio ambiente em que 
está inserida, destaca-se na casa a cobertura que imita uma grande 
folha. Ficam, desta forma, protegidos os quartos da casa, deixando 
os espaços entre eles, essência da construção, mais desimpedidos  
e arejados.      

Brazil’s native architecture, of hot and humid climates, has served as 
inspiration for the Mareines + Patalano architecture practice in the 
creation of the Casa Folha.
located in angra dos reis, in rio de Janeiro, the Casa Folha is a 
beach house, designed to make man’s interaction with nature all the 
more pleasant.
stunning and in perfect harmony with the environment in which it 
stands, the highlight of the house is the roof, which imitates a large 
leaf. the house’s bedrooms thus remain protected, leaving the space 
between them, the essence of the construction, more unfettered 
and aired.

www.mareines-patalano.com.br 

CaSa Folha
sumptuosidade indígena 
indigenous sumptuousness
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ Meirenes + Patalano Fotografia Photography
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Com a ambição de explorar uma arquitetura de 
escalas ambíguas, o gabinete de arquitetura David 
Jameson desenhou a naCi House, em Maryland, 
nos Estados unidos da américa.
inusual e de formas imperfeitas, a naCi House 
assemelha-se a um mineral rochoso, sendo que o 
exterior é lido como um objeto único que reflete a 
dinâmica fluida do interior. 

With the aim of exploring architecture of 
ambiguous scales, the David Jameson architecture 
practice has designed the naCi House, in Maryland 
in the united states of america.
unusual and imperfectly shaped, the naCi House 
resembles a rocky mineral, with the exterior read 
as a single object reflecting the fluid dynamics of 
the interior.

naCi houSe
recortes de luz ˙ Playing with light
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ Paul warchol Photograhy Fotografia Photography

www.davidjamesonarchitect.com 

as janelas da casa continuam a sua não 
horizontalidade e normalidade ao surgirem de 
vários tamanhos e não diretamente relacionadas 
com o desenho exterior. Maiores e mais pequenas, 
revelam a realidade interior em recortes de luz.

the house’s windows continue its non horizontal 
and abnormal nature in appearing in various sizes, 
and not in direct relation with the exterior design. 
larger and smaller, they reveal the reality of the 
interior in cut outs of light.
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num clima e ambiente difíceis, tendo como cenário 
a deslumbrante serra da Freita, dominada por 
rocha granítica e muito pouco tocada pelo homem, 
os arquitetos Florêncio da Costa e José Pinho 
criaram a Casa na serra da Freita, uma construção 
que se destaca por estar totalmente imbuída no 
cenário envolvente. 
Concluída em 2011 e com uma área de 316 
metros quadrados, a Casa da serra da Freita, 
em arouca, Portugal, recorre a materiais como o 
cimento para a tornar rude por fora, e às madeiras 
para a fazer confortável no interior. 
a construção respeita os declives e linhas da 
paisagem, seguindo os seus traçados. as grandes 
janelas em vidro tornam a relação entre interior e 
exterior especial, quase permitindo que o verde da 
serra entre pela casa dentro.

in a difficult climate and environment, with the 
stunning hills of the serra da Freita as a backdrop, 
dominated by granite rock and barely touched 
by man, architects Florêncio da Costa and José 
Pinho have created the House in serra da Freita, a 
construction that stands out for totally blending 
into the surroundings.
Completed in 2011 and with an area of 316 
square metres, the House in serra da Freita, in 
arouca, Portugal, uses materials such as cement to 
make it rougher on the outside, and wood to make 
it more comfortable on the inside.
the construction respects the inclination and 
lines of the landscape, following its outlines. the 
large glass windows make the relationship special 
between outdoors and in, almost allowing the 
green of the hills to spill inside.

CaSa na Serra da Freita
imbuída na natureza ˙ imbued with nature
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ oficina d’arquitectura Fotografia Photography

www.oficinadarq.wix.com/oficinadarquitectura
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www.ruizvelazquez.com 

Construída no sótão de um edifício emblemático 
e clássico dos anos 20, em Madrid, a Ceramic 
House é o epíteto de um novo conceito de 
exploração  do espaço.
Da responsabilidade do arquiteto Héctor ruiz-
Velásquez, a Ceramic House foi desenhada sem 
paredes entre os vários espaços, contribuindo 
assim para a maior fluidez entre as diversas 
layers da casa. 
Flexível e adaptada às necessidades da vida 
moderna, a Ceramic House é uma encomenda 
da associação Espanhola de Fabricantes e 
Pavimentos Cerâmicos, que lançou também
o desafio de tornar a cerâmica na protagonista  
do espaço.

Built in the loft of an emblematic and classic 
building from the 1920s, in Madrid, the Ceramic 
House is the name of a new concept in use  
of space.
Created by architect Héctor ruiz-Velásquez, the 
Ceramic House has been designed without walls 
between the various spaces, thus ensuring the 
greater flow between the house’s different layers.
Flexible and adaptable to the various needs of 
modern life, the Ceramic House was commissioned 
by the spanish Ceramic Flooring association, 
which also laid down the challenge to make 
ceramics the leading element of the space.

CeramiC houSe
Flexibilidade espacial ˙ spatial flexibility  
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ héctor Ruiz-Velázquez Fotografia Photography
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Com a intenção de se tornar na cidade mais verde 
do mundo em 2020, Vancouver quis polir o  
seu centro de visitantes do VanDusen  
Botanical garden para o tornar na face mais 
visível da sustentabilidade.
o gabinete Perkins+Will tentou criar uma 
harmonia perfeita entre arquitetura e paisagem, 
seguindo uma componente ecológica e formas 
orgânicas onde tetos ondulantes e ‘pétalas’ 
de telhados verdejantes ligam um café, uma 

With the intention of becoming the world’s 
greenest city by 2020, Vancouver wanted to 
brush up the visitor centre of the VanDusen 
Botanical garden to make it the most visible face 
of sustainability.
Perkins+Will architects tried to create a perfect 
harmony between architecture and landscape, 
following an ecological component and organic 
shapes where undulating ceilings and petals of 
verdant roofs connect a café, a library, a volunteer 

VanduSen BotaniCal garden
ser Verde ˙ Being green
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ courtesy Perkins+will Fotografia Photography
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biblioteca, centro de voluntariado, loja, escritórios, 
espaços para aulas variadas, reuniões e palestras, 
oficinas e eventos privativos.
naturalmente as considerações ambientais foram 
tidas em conta e o espaço impunha ser auto 
sustentável, preservando as árvores e flores 
raras do jardim e as águas pluviais para consumo 
próprio, mas também energeticamente suficiente 
com amplos painéis fotovoltaicos.  

centre, a shop, offices, spaces for various 
classes, meetings and talks, workshops and 
private events.
naturally, environmental considerations were 
taken in account and the space had to be self 
sustainable, preserving the rare trees and 
flowers of the garden and storing rainwater for 
its own use, but also energy efficient with large 
photovoltaic panels.

˙ arquitetura ˙ architecture
Perkins+Will Canada Architects Co 

˙ obra ˙ Work 
Vandusen Botanical Garden Visitor 
Centre

˙ localização ˙ location
Vancouver, Canadá

˙ ano de Conclusão ˙ Year Competed 
2011

www.perkinswill.com
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Cluj arena
Conexões Visuais ˙ Visual Connections
˙ Patrícia Ramos texto text ˙cosmin dragomir Fotografia Photography

arena foi rapidamente assumindo o nome da 
cidade romena quando a sua estrutura elegante, 
distinta e moderna surgiu numa localização 
central da metrópole, junto ao rio somes, 
ocupando o local do antigo Estádio ion Moina.
Como eixo central de lazer e desporto, e novo 
marco citadino, as suas tribunas inclinadas criam 
uma atmosfera de encantamento cujas ‘guelras’ 
brancas formam reentrâncias douradas que 
vão refletindo a beleza do edifício consoante 
a diferente inclinação solar ao longo do dia. na 
escuridão, os traços de luz quente irradiam, 
camuflando a estrutura robusta do estádio. 

Cluj arena is the new stadium of the romanian 
city of the same name, with an elegant, 
distinctive and modern structure rising from a 
central location of the metropolis, next to the 
river somes, occupying the site of the old ion 
Moina stadium.
as a central sports and leisure hub, and new 
landmark for the city, its sloped stands create an 
atmosphere of enchantment the white ‘gills’ of 
which form golden grooves that reflect the beauty 
of the building according to the different angle of 
the sun throughout the day. in the darkness, the 
warm beams of light radiate out, camouflaging the 
rugged structure of the stadium.

www.dicositiganas.ro
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StadShuiS nieuwegein
transparência Coesiva ˙ Cohesive transparency
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ adamMørk Fotografia Photography

o novo edifício da câmara municipal e centro cultural da cidade 
holandesa de nieuwegein segue a linha de democracia moderna 
com absoluta transparência entre o cidadão e a autoridade. 
assim, o átrio central vai ligando os escritórios oficiais com as 
restantes zonas de lazer, culturais e comerciais.
Com duas fachadas, uma interior de concreto e vidro e uma 
exterior de vidro com padrões geométricos em vidro azul e 
cinzento serigrafado, evita-se a entrada de luz solar direta nas 
zonas de trabalho, ao mesmo tempo que se cria uma expressão de 
tridimensionalidade e diversidade. 

the new town hall building and cultural centre of the Dutch city of 
nieuwegen follows the line of modern democracy with absolute 
transparency between citizen and authority.
thus the central atrium connects the council offices to the 
remaining leisure, cultural and commercial areas.
With two façades, one interior in concrete and glass and an 
exterior one made of glass with geometric patterns in blue and 
grey etched glass, the entrance of direct sunlight it avoided in work 
areas, while at the same time creating an expression of three-
dimensionality and diversity.

www.3xn.dk
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pearl aCademy  
oF FaShion
na Calidez do Deserto ˙ in the Heat of the Desert 
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ andre J fanthome and edmund sumner Fotografia Photography

o clima quente e árido, que arrefece à noite, foi 
essencial para projetar a Pearl academy of Fashion, 
nos arredores de Jaipur, na índia.
o terceiro dos 10 melhores institutos de design 
de moda indianos está protegido do ambiente 
estéril por um revestimento duplo advindo de um 
elemento construtivo tradicional, o ‘Jaali’. Esta pele 
dupla age como tampa térmica entre o edifício e o 
exterior, reduzindo o impacto direto do calor. 
nos pátios interiores, as linhas tortuosas 
intentam contrariar a exposição solar que, 
juntamente com vários espelhos de água, 
refrescam o local.  

the hot and arid climate, which cools at night, was 
essential to design the Pearl academy of Fashion 
in the outskirts of Jaipur, in india.
the number three in the top ten indian 
design institutes is protected from the sterile 
environment by a double coating developed from a 
traditional building element – Jaali. this double skin 
acts like a thermal cover between the building and 
outside, reducing the direct impact of the heat.
in the inner courtyards, the twisting lines are 
intended to counteract the sun’s exposure, which, 
together with various water features, refresh the 
site as a whole.

www.morphogenesis.org



tiger and turtle – Magic Mountain adquiriu 
na verdade a forma elegante e curva de uma 
montanha russa no pico mais visível do jardim 
Heinrich Hildebrand Höhe em Duisburg,  
na alemanha.
subindo até uma altura de 21 metros, o projeto 
de Heike Mutter e ulrich genth gerou uma longa 
faixa metálica brilhante com talhes  
muito sinuosos.
toda a estrutura, em curso fechado, pode ser 
caminhada, no entanto o looping que se eleva até 

aos 45 metros surge com a verdadeira barreira 
física que muitos tentarão transpor!
as ondas andantes de tiger and turle 
transfiguram o local e criam uma atmosfera de 
velocidade imanente, de reutilização e renovação 
constantes que, com os efeitos luminosos 
acentuados pelo anoitecer se adensam e 
surpreendem cada vez mais.

tiger and turtle – Magic Mountain has truly 
acquired the elegant and curved shape of a 
rollercoaster on the most visible peak of the 
Heinrich Hildebrand Höhe park in Duisburg, in 
germany. Climbing to a height of 21 metres, the 
project by Heike Mutter and ulrich genth has 
created a long and gleaming metallic strip, with 
snaking loops and curves.
You can walk the entire length of the structure, 
yet the loop that rises 45 metres above the 
surrounding landscape becomes a veritable 

physical barrier, which many try to overcome!
the rolling waves of tiger and turtle transform 
the site and create an atmosphere of immanent 
speed, of constant reuse and renovation, which, 
with the lighting effect that appears as night fall 
are increased and increasingly astound. 

www.phaenomedia.org

tiger and turtle
ondas andantes ˙ Harmonious longitude 
˙ Patrícia Ramos texto text  ˙ Mutter genth Fotografia Photography
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h o u s et rend s  ˙  E s q u i ço ˙  41  



t
r

E
n

D
s

Marcando a abertura do novo showroom da marca 
no Parque das nações, a love tiles lançou várias 
coleções, como Emma, uma linha jovem e dinâmica 
de pavimentos e revestimentos seguindo as 
tendências contemporâneas. inspirada na 
textura e padrões de papel de parede, Emma está 
disponível em oito tons, tendo um acabamento 
mate com pouco brilho e pode ser aplicada 
horizontal ou verticalmente. 

Marking the opening of the brand’s new 
showroom in lisbon’s Parque das nações, love 
tiles has launched a series of collections, such as 
Emma, a young and dynamic range of floorings 
and wall coverings adhering to contemporary 
trends. inspired by the texture and patterns of 
wallpaper, Emma is available in eight colours, has 
a matte finish with little sheen and can be applied 
horizontally or vertically.

emma
Jovialidade
Joviality

www.lovetiles.com

o designer Claudio Bitetti concebeu para a Mogg 
uma gama de mesas que, de base renascentista, 
adquirem pormenores modernos e artificiais, 
dando-lhes um toque inesperado e fortificante. 
Há três variedades de modelos, com diferentes 
diâmetros e alturas.  

Designer Claudio Bitetti has created a range of 
tables for Mogg, which, with their renaissance 
style, have acquired modern and artificial detailing, 
adding to their strength and giving them a touch 
of the unexpected. there are three kinds of model, 
with different diameters and heights.

Chez philippe
equilíbrio divertido 
Fun Balance

www.mogg.it 
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no âmbito de uma grande coleção de candeeiros feitos 
com tecido, a axo light associou-se ao jovem designer 
Marco taietta e juntos chegaram a Sunshade.
Esta luminária, cujo suporte de chão tem uma 
inclinação distinta, pode também ser aplicada no 
teto em suspensão.
o seu caráter elegante e glamouroso devido à malha de 
tecido macio que emite uma intensidade de luz suave, 
mas brilhante, e a sua forma sinuosa, com os remates 
ligeiramente oblíquos, são os ideais para criar ambientes 
delicados e reconfortantes.

as part of a large collection of lamps made of fabric, 
axo light has joined forces with young designer Marco 
taietta and together they have created Sunshade.
this light, with its distinctively inclined floor stand, 
can also be hung from the ceiling.
its elegant and glamorous character due to its 
soft fabric mesh, which emits a delicate yet 
bright light, and its curved shape, with its 
slightly slanted edges, make this the ideal 
lamp to create subtle and
cosy environments.

SunShade
atmosfera delicada
Delicate atmosphere

www.axolight.it

a marca italiana olympia apresenta um novo conceito 
sugerido pelo pensamento oriental assente numa vivência 
serena em que se saboreia o tempo habilmente, com 
alegria, aceitando livremente a adaptabilidade.
Com este ponto de partida a linha Ukiyo-e lança um lavabo 
com um conjunto de acessórios de casa de banho cujas 
combinações podem ser alteradas consoante a nossa 
criatividade, o nosso estado de espírito, garantindo assim 
que o espaço muda frequentemente. 

italian brand olympia presents a new concept suggested 
by oriental thought, based on a serene experience in 
which time is lived with skill and joy, and adaptability is 
freely accepted.
From this perspective the Ukiyo-e range has launched 
a wash basin and a bathroom accessories kit, the 
combinations of which can be changed according to your 
creativity, your state of mind, ensuring that the space 
changes often.

ukiyo-e
laivos orientais
oriental influences

www.olympiaceramica.it
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a centenária empresa de porcelanas royal Delft apostou 
numa nova marca que alia a originalidade do design 
holandês com minúcias de relevantes pintores, tornando 
a Blue D1653 numa marca nostálgica, mas contemporânea. 
Touch of Blue, como parte integrante da nova gama, 
apresenta um serviço de porcelana com vários pratos e 
copos nos quais do fundo branco se destacam pequenos 
apontamentos azulados.

Historical porcelain company royal Delft has invested in a 
new brand that combines the originality of Dutch design 
with the detailing of major painters, turning Blue D1653 
into a nostalgic yet contemporary brand.
Touch of Blue, as part of this new range, presents a 
porcelain dinner service featuring a choice of plates, bowls 
and mugs, where their white background is highlighted by 
striking yet diminutive blue detailing.

touCh oF Blue
tons de azul
shades of sapphire  

www.blued1653.com 

Face aos novos paradigmas da vida moderna, que exigem 
casas mais espaçosas, abertas, simples e versáteis, a 
snaidero, em colaboração com o arquiteto Pietro arosio, 
apresenta a nova gama de cozinhas Board.
Com o intuito de quebrar a rotina de cozinhas compactas, 
a proposta assenta numa unidade de trabalho totalmente 
suspensa, disponível em dois tamanhos distintos: 90 cm 
de comprimento, sendo ideal para estúdios e pequenos 
apartamentos, já que combina zona de preparação da comida, 
área de refeições e lavatório; e 120 cm de extensão, destinada 
a zonas mais amplas e com reforço da zona do fogão.  

Board
socializar livremente
open socialising

given the new patterns of modern life, which demand more 
spacious, open, simple and versatile homes, snaidero, in 
collaboration with architect Pietro arosio, presents the new 
range of kitchens – Board.
With the aim of breaking the routine of compact kitchens, 
the suggestion is based on a protruding work unit, available 
in two different sizes: 90 cm long, ideal for studios and small 
apartments, as it combines a food preparation area, meal are 
and sink; and 120 cm long, designed for larger spaces, and 
including a stove top.

www.snaidero.it 
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o arquiteto e designer milanês rodolfo Dordoni 
projetou para a Kettal uma coleção muito 
prática que tanto pode ser utilizada em espaços 
interiores como no exterior. 
a linha Bitta é composta por 23 peças. 
assim temos cadeirões, cadeiras e poltronas, 
espreguiçadeiras, cadeiras de baloiço e mesas, 
além de almofadas e outros acessórios.
o efeito das esquadrias de alumínio com fios 
de poliéster entrançado dá um ar leve e prático 
a esta gama que apela à naturalidade e ao 
relaxamento, tanto no conforto da sua sala, 
como na frescura do jardim da sua residência. 

Milanese architect and designer rodolfo Dordoni 
has designed a very practical collection for Kettal, 
which can be used as much indoors as out.
the Bitta range is made up of 23 pieces. these 
include dining armchairs, club armchairs and 
daybeds, sun loungers, rope swings and tables, 
as well as cushions and other accessories.
the effect of the aluminium frames with 
polyester weave ensures a lightness and 
practicality to this range, appealing for its natural 
feel and conducive to relaxation, as much in the 
comfort of your living room as in the freshness 
of the garden of your home.

Bitta
Multifuncional
Multifunctional

www.kettal.es 
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a pensar na individualidade, a axor abriu as portas a uma 
diversidade de designers internacionais para que, cada um, à 
sua maneira, desenvolvesse um conceito de casa de banho. 
o francês Jean-Marie Massaud pretende um contacto 
profundo com a natureza pelo que a sua misturadora é 
uma folha de erva, enquanto a forma como a água escorre 
é uma cascata e a banheira passa a ser um lago. 
a intenção de Axor Massaud é criar um refúgio privado 
onde possamos fugir ao reboliço da vida quotidiana.

With individuality in mind, axor has opened its doors to 
an assortment of international designers, so that each of 
them, in their own way, can develop a bathroom concept.
France’s Jean-Marie Massaud’s intention is close contact 
with nature, in so much as his mixer tape is a leaf of grass, 
while the way in which the water flows is a cascade and 
the bathtub becomes a lake.
the aim of Axor Massaud is to create a private refuge 
when you can escape the commotion of everyday life.

axor maSSaud
amar a natureza
loving nature

www.axor-design.com
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toshiyuki Kita desenhou para a Meritalia uma poltrona 
muito confortável e envolvente.  
as linhas suaves de Giro assentam numa base rotativa 
invisível que faz com que a cadeira gire em qualquer direção.
Para um ambiente mais familiar ou até mesmo para um 
escritório mais formal, Giro assegura a sua função de modo 
prático e agradável. Estruturalmente feita em madeira, 
o seu estofo, em poliuterano, pode ser coberto em couro, 
tecido ou ambos. 

toshiyuki Kita has designed a very comforting and 
engaging armchair for Meritalia. the soft lines of Giro rest 
on an invisible swivel base, ensuring that the chair can 
swivel in any direction.
For a more cosy setting, or also for a very formal office 
environment, Giro ensures its function in a practical 
and pleasant manner. structurally made of wood, its 
upholstery, in polyurethane can be covered with leather, 
fabric or both.

giro
Puras Rotações
Pure rotations

www.meritalia.it 

Empilháveis, práticas e muito versáteis, as cadeiras Link 
têm um cunho moderno e jovem devido às diferentes 
combinações de tons disponíveis, como vermelho, mostarda 
e antracite. De moldura em metal pintado, o assento é feito 
em tecido plástico bicolor.

stackable, practical and very versatile, Link chairs 
have a modern and young look due to the many colour 
combinations available, including red, mustard and 
anthracite. With a painted metal frame, the seat is made 
of two-tone woven plastic.

link
simples e Modernas
simple and Modern

www.calligaris.com

Wilmer é uma poltrona multifuncional uma vez que tanto 
pode complementar a decoração de uma sala, como pode 
ser uma confortável cadeira para o escritório.
revestida a tecido ou a couro, os seus pés podem aparecer 
em cromado ou aço lacado a preto. 

Wilmer is a multifunctional armchair as it can as much 
complement the decoration of a living room, as it can 
be a comfortable chair for the office.
upholstered in fabric or leather, its feet are available 
in chrome finish or in black lacquered steel.

wilmer
Polivalência
Multifunctional

www.blastation.se
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Com capacidade para 1,6 litros de água, os 
fervedores kMix da Kenwood fazem uma 
declaração arrojada na sua cozinha. 
Disponível em tonalidades alegres e vivazes, a 
sua base em aço inoxidável polido faz realçar 
as cores da chaleira e a sua tampa de abertura 
fácil torna o enchimento do jarro muito eficaz. 
além disso, o acabamento sure grip™ permite um 
manuseamento seguro e antiderrapante da kMix.

With capacity for 1.6 litres, the kMix kettles from 
Kenwood make a real statement in any kitchen.
available in bright and lively colours, its polished 
stainless steel base highlights the kettle’s colours 
and its easy to open lid makes filling the jug very 
efficient. in addition to this, the sure grip™ finish 
allows for safe and nonslip handling of the kMix.

kmix
aquecer com cor
Heat with Colour

www.kenwoodworld.com 

inspirado por uma gota de mercúrio, Drop é 
um abre-garrafas ergonómico que se adapta 
facilmente à mão e que permite a remoção fácil 
das tampas e caricas das garrafas, até mesmo 
as de rosca. 
Feito em níquel polido, fica bem em qualquer 
cozinha, mesa ou bar.

inspired by a drop of mercury, Drop is an 
ergonomic bottle opener that easily adapts to the 
hand and ensures the easy removal of bottle caps 
and can even cope with hard to open screw tops.
Made in polished nickel, this is a stunner for any 
kitchen, table or bar.

drop
génio para garrafas
Best for Bottles

www.philippi.com
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a nova coleção Florence Cork, da marca torlys smart 
floors by listor, cria um novo paradigma no segmento dos 
pavimentos em cortiça ao oferecer a régua em cortiça mais 
comprida e larga do mercado.
a inovação do produto, aliada a um design único, garante 
ambientes seguros, mas também ecológicos uma vez que 
todos os pavimentos em cortiça torlys smart floors by 
listor têm certificação FsC® (Forest stewardship Council®).
a definição do estilo fica a cargo do cliente que poderá 
optar entre as várias soluções e tonalidades das três 
gamas da coleção: Florence Designer, Florence Elite 
e Florence Premier. 

the new Florence Cork collection from the torlys smart 
floors by listor brand, sets a new style in the cork flooring 
segment, offering the longest and widest strips of cork 
on the market.
the innovation of this product, combined with its unique 
design, ensures safe yet ecological environments, given 
that all torlys smart floors by listor flooring has FsC® 
(Forest stewardship Council) certification.
style can be chosen by the client, who can pick between 
an assortment of solutions and colourings from the 
three ranges: Florence Designer, Florence Elite and 
Florence Premier.

liStor
estilo ecológico
Eco style

www.listor.com 

Depois de uma viagem pelo Vietname, onde entraram em contacto 
com artesões locais, técnicas e materiais muito inspiradores, o 
estúdio glimpt projetou para a Cappellini uma linha de poufs,
mesas e banquetas muito originais.
Superheroes são feitos de fios enrolados em tubos moldados 
ao longo de uma armação metálica, tal como uma antiga arte 
vietnamita. Com variados tamanhos e padrões, basta escolher 
a melhor combinação de ‘super heróis’ para embelezar a sua sala.

after travelling to Vietnam, where it came into contact with local 
craftsmen, techniques and very inspiring materials, glimpt studio 
has designed a range of very original poufs, tables and stools 
for Cappellini.
Superheroes are made from threads rolled around tubing that 
is attached to a metal frame, copying an ancient Vietnamese 
technique. With various sizes and patterns, all you need do is 
to choose the best combination of ‘superheroes’ to embellish 
you living room.

SuperheroeS
Viagens inspiradoras
unexpected travels

www.cappellini.it 
by 
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inspirada num vaso de cerâmica usado no passado para guardar 
água – do grego «hidria» –, esta coleção de jarras em terracota da 

Diamantini & Domeniconi são protagonistas em muitas festas e até 
mesmo usadas como instrumento musical, na sicília, para criar sons 

doces agradecendo o dom da água. 

inspired by a ceramic vase used in the past to hold water, from the 
greek «hidria», this collection of terracotta jugs from Diamantini & 
Domeniconi are the highlight of many a party and are even used as 

musical instruments in sicily to create sweet sounds as thanks 
to the gift of water.

hidrìa
origem grega

greek origin

www.diamantinidomeniconi.it

a secular empresa francesa de mobiliário e acessórios para casa, ligne roset, 
lançou para 2012 uma nova luminária de mesa.
Olive mede apenas 43 cm de altura, uma largura de 40 cm e uma profundidade 
de apenas 24 cm. o seu feitio ligeiramente inclinado revela o seu interior em 
aço lacado branco mate, enquanto que para o exterior, também em aço lacado, 
pode escolher-se entre dois tons de cinzento e azul-turquesa. Fornecido com um 
interruptor preto e manual, emite uma luz difusa e suave equivalente a 50 W 
de iluminação incandescente.

oliVe
luz suave
soft light

www.ligne-roset.com

France’s ligne roset, a long established furniture and home accessory company,  
has launched a new table lamp for 2012.
Olive measures just 43 cm in height, 40 cm wide and just 24 cm deep. its lightly  
inclined lines reveal an interior in white matte lacquered steel, while the exterior, also 
in lacquered steel, is available in two shades of grey or pastel turquoise. supplied with 
a black cable and manual switch, it emits an indirect and soft light, equivalent to 50 W 
incandescent lighting.
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White Bookshelf é um papel de parede que cria a aparência 
autêntica de termos uma estante repleta de livros na sala 
ou no escritório.
os livros, dispostos nas prateleiras brancas, concebem uma 
visão minimalista e incrivelmente contemporânea. impresso 
em vinil texturizado de elevada qualidade, é adequado 
tanto para uso doméstico como para espaços comerciais. 

White Bookshelf is wallpaper that creates the illusion of 
having a bookshelf packed with books in your living room 
or office. 
the books, stood on white shelves, achieve a minimalist 
and incredibly contemporary vision. Printed on high quality 
textured vinyl, the wallpaper can be used in domestic or 
office environments.

white
BookShelF
Verdadeira ilusão
real illusion

www.mineheart.com 
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Foi precisamente o filme de nome homónimo «Black swan» 
que inspirou Paolo grasselli a conceber este sofá para a saba.
De linhas ténues, simples e elegantes, as almofadas vão-se 
empilhando para formar o encosto do assento até terminarem 
num pequeno recanto, mais intimista e acolhedor. 
Dependendo da forma como são dispostas, as almofadas, 
de capas totalmente amovíveis, podem sempre alterar 
a estética do sofá, optando ainda por outros tons mais 
escuros, além do branco, para rematar a sua beleza.

BlaCk Swan
alma cinematográfica
Cinematographic soul

it was precisely the film of the same name, «Black swan» 
that inspired Paolo grasselli to create this sofa for saba.
With subtle, simple and elegant lines, the cushions are piled 
up to form the seat back until they end in a small corner, 
cosy and welcoming.
Depending on the way in which they are positioned, the 
cushions, with removable covers, can continually change 
the look of the sofa, opting for other darker shades, in 
addition to white, to finish off its beauty.

www.sabaitalia.it

a Eva solo apresenta uma vela para o jardim, terraço ou 
pátio, que pode ser usada como queimador de óleo, como 
vela ou mosquito-repelente. 
Funcionando como iluminação decorativa, a parte inferior 
é feita em plástico preto, enquanto a parte superior é feita 
em aço inoxidável. Garden Torch é fácil de limpar e à prova 
de geadas!

Eva solo presents a torch for the garden, terrace or 
courtyard, which can be used as an oil burner, a candle or as 
a mosquito repellent.
Working as decorative lighting, the lower part is made from 
black plastic, while the upper part is made of stainless steel. 
Garden Torch is easy to clean and frost proof!

garden torCh
Prova de fogo
Fireproof

www.evasolo.com
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sem forma definida, a linha de sofás, cadeiras 
e poufs Mutation Series parece crescer 
organicamente, sem limites, como se resultasse 
da mutação de células ou um vírus se tivesse 
desenvolvido de modo dramático.
a coleção, escultural e contemporânea, em vez 
de ser feita com molas e espuma estofada em 
couro ou tecido, é composta por várias peças 
concebidas independentemente, com diferentes 
formas e tamanhos, sendo depois conjugadas 
numa única estrutura, sendo quase impossível 
replicar o padrão usado, pelo que cada peça 
é sempre original.  

With no defined shape, the Mutation Series  
range of sofas, chairs and poufs seems to 
grow organically, without limits, as if the result 
of cellular mutation or as if a virus has 
dramatically developed.
instead of being made from springs and foam 
upholstered in leather or fabric, the sculptural 
and contemporary collection is made up of 
various pieces that are independently designed, 
with differing shapes and sizes, and then 
combined into a unique structure, making it 
almost impossible to replicate the pattern used, 
and making every piece original.

mutation SerieS
formas orgânicas
organic shapes

www.maartendeceulaer.com

o designer belga quentin de Coster desenhou um espremedor 
de citrinos que pode ser colocado diretamente no recipiente onde 
pretendemos reservar o sumo de uma laranja ou de um limão.
Citrange foi construído com um funil central que dirige o fluxo 
do sumo para o copo, enquanto reserva as sementes.
Disponível em verde-lima e cor-de-laranja, Citrange é feito em 
polipropileno pelo que pode facilmente ser lavado na máquina 
de lavar loiça.

Citrange
Praticidade
Practicality 

Belgian designer quentin de Coster has designed a citrus juicer 
than can be placed directly in the recipient where you want to hold 
the juice of an orange or of a lemon.
Citrange has been built with a central funnel that directs the flow 
of juice into the glass, whilst sifting out any seeds.
available in lime green or orange, Citrange is made out of 
polypropylene and therefore dishwasher safe.

www.royalvkb.com

© nico neefs
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a Caesarstone renova os seus modelos de cozinha com 
novas, modernas e sumptuosas coberturas texturadas, 
como Crocodile.
Mantendo as linhas simples e modernas e os tons brancos 
da colecçao Motivo, a nova textura dá uma força e um 
caráter ainda mais inovador e expressivo à surpreendente 
ilha de nove metros que, ao combinar tecnologia 
e equipamentos de ponta, armários e estruturas 
ergonómicas, fazem desta cozinha um máximo de 
funcionalidade com um toque de diversão e inovação.

Caesarstone has renovated its kitchen models with 
new, modern and sumptuous textured coverings, such 
as Crocodile.
Maintaining the simple and modern lines and the white 
shades of the Motivo collection, the new texture adds 
strength and an even more innovative and expressive 
character to the stunning nine-metre island, which, in 
combining cutting edge technology and equipment, 
cupboards and ergonomic structures, endows this 
kitchen with the height in functionality and a touch 
of fun and innovation.

CroCodile
inovação total
total innovation

www.caesarstone.com
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o que acontece quando uma das melhores e mais reconhecidas 
marcas italianas de moda se alia a uma das melhores e mais 
reconhecidas marcas suecas de design? Bolon by Missoni é 
a resposta. as duas empresas colaboraram e, desde julho de 
2012, que está já à venda uma gama de tapetes com nove 
padrões (e cores) diferentes.
Brilhantes e coloridas, as tapeçarias retratam na perfeição 
os valores e as tendências naturais da Missoni, respeitando 
técnicas muito avançadas de tecelagem. 

What happens when one of the best and most respected of 
italian fashion labels joins forces with one of the best and most 
respected of swedish design brands? Bolon by Missoni 
is the answer. the two companies have collaborated and since 
July 2012 have released a range of rugs with nine different 
patterns (and colours).
Bright and colourful, the rugs perfectly portray the natural 
values and trends of Missoni, respecting very advanced 
weaving techniques.

Bolon
By miSSoni
dupla Perfeita
Perfect Duo

www.bolon.com 

© Jonas lindström, Franco Bello and Bolo
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Slope é uma peça de mobiliário que nasceu para ser multifuncional, 
sendo útil e mutável.
Para além de ser uma poltrona elevada e reclinada, a pouco e pouco 
pode transformar-se numa pequena escada que ajuda a recolher 
algo numa superfície mais elevada. os degraus de metal estão 
escondidos na base do assento que, graças às suas pequenas 
rodas, também pode ser rapidamente deslocado para qualquer local 
onde seja proveitoso. a sua capa é completamente removível e 
lavável, convidando a que desfrute ao máximo a sua versatilidade. 

Slope is a piece of furniture that has been created to be 
multifunctional, in that it is useful and changeable.
in addition to being a high and reclining armchair, little by little it 
can be transformed into a small step ladder, which will help you to 
fetch something from a higher place. the metal steps are hidden 
in the base of the seat, which, thanks to its small wheels, can also 
be quickly moved to any place where it can be of use. its cover 
can be removed and is machine washable, ensuring the maximum 
enjoyment of its versatility.

Slope
Útil e Versátil
useful and Versatile

www.campeggisrl.it

© Ezio Prandini
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as linhas suavemente curvas da gama de lavatórios 
Planet proporcionam um ambiente simples e compacto, 
complementando na perfeição uma casa de banho.
Feitos em cerâmica de modo muito cuidadoso, os lavatórios 
exibem-se como um produto final de extrema elegância, 
limpeza e delicadeza.   

the slightly curved lines of the Planet range of wash basins 
create a simple and compact environment, complementing 
any bathroom to perfection.
Very carefully made from ceramic, the washbasins 
reveal an end product of extreme elegance, clean lines 
and delicateness.   

planet
Peça envolvente
Engaging Piece

www.scarabeoceramica.com 
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a reciclagem faz parte dos seus hábitos há 
muitos anos, mas só em 2011 é que começou 
um processo criativo que nos dias de hoje deram 
origem à marca rewashlamp. 
Com a ideia de «aproveitar o aparentemente 
inaproveitável, mostrando o potencial de cada 
material fora do seu habitat natural, ‘dando-lhes 
uma segunda vida’…» o designer gráfico 
antónio Martins transforma tambores de 
máquinas de lavar roupa em candeeiros 
absolutamente originais.
Vale a pena descobrir Pingballs, Steelroses, 
Metropolis, Corkupine, entre outras formas de 
iluminação tão singulares, além de sustentáveis!

recycling has been part of his life for many
years now, but it was only in 2011 that he began 
a creative process that today has given rise to 
the rewashlamp brand.
With the idea of «making use of what appears 
unusable, showing the potential of each material 
outside its natural habitat, ‘giving them second 
life’...», graphic designer antónio Martins 
transforms washing machine drums 
into exceptionally original lamps.
take a look at other such singular as well as 
sustainable forms of lighting, including Pingballs, 
Steelroses, Metropolis and Corkupine, 
among others.

antónio martinS
rewaShlamp
iluminação reciclada
recycled lighting
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ nuno cerveira Fotografia Photography
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como se processa a conceção de cada modelo 
Rewashlamp?
Emocionalmente, namoro tanto as minhas 
criações que vai um bocadinho de mim com elas 
para o seu novo destino... há um conceito, uma 
história, uma luta e muito amor.
Fisica e materialmente, as peças são fabricadas 
no meu ateliê com métodos totalmente manuais.
todos os tambores são recolhidos em ferros 
velhos, reparadores e revendedores de 
equipamentos. É um trabalho moroso que passa 
pela desmontagem do tambor, remoção de peças, 
limpeza de todo o calcário, pequenos retoques, 
algumas furações para maior saída de luz e 
finalmente a pintura.
no caso dos tripés, dos elementos decorativos 
e de toda a parte elétrica, são adquiridos novos 
para posteriormente montar e readaptar nas suas 
novas funcionalidades.
Cada peça, desde o ponto zero até à sua 
conclusão, poderá levar entre uma a duas 
semanas consoante o modelo.

what is the process behind the conception of 
each Rewashlamp?
Emotionally, i become attached to my creations, 
which take a little part of me with them in their 
new destiny... there is a concept, a story, a 
struggle and a lot of love.
Physically and materially, the pieces are made in 
my studio or rather entirely handcrafted.
all the drums are collected from scrap yards, 
repairers and resellers of equipment. it is a 
slow process, involving dismantling the drum, 
removing the parts, cleaning off all the lime scale, 
retouching a little, some drilling to let out more 
light and finally painting.
in the case of the tripods, of the decorative 
elements and all the electrics, these are 
purchased new to later be attached and adapted 
to their new uses.
Each piece, from the outset to its conclusion, 
can take between one and two weeks to make, 
depending on the model.
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acredita que as crescentes preocupações 
ambientais atraíram os holofotes para 
os seus candeeiros?
Completamente!, aliás foram essas crescentes 
preocupações ambientais que me deram um 
‘empurrão’ para criar e desenvolver o projeto 
rewashlamp.  apesar de achar que a sociedade 
ainda caminha lentamente nessa luta, espero 
que os meus candeeiros sejam ‘veículos’ de uma 
mensagem importante: podemos continuar a 
criar sem esgotar os recursos naturais e poluir 
o ambiente.

defende que a vertente sustentável e ecológica 
do design é uma abordagem com inúmeras e 
ilimitadas valências ou acabará por chegar um 
momento em que nada há mais a criar?
De todo! Enquanto houver vida, existirá criação. 
quer a criar ou a renovar, teremos sempre a 
capacidade de reinventar, de fazer renascer 
conceitos e mais conceitos, e nas mais 
diversas áreas.

do you believe that growing environmental 
concerns will put your lamps into 
the spotlight?
absolutely! indeed it was these growing 
environmental concerns that gave me the ‘shove’ 
i needed to create and develop the rewashlamp 
project. Despite believing that society is still 
slow when it comes to this struggle, i hope that 
my lamps will prove ‘vehicles’ for an important 
message: we can continue to create without 
wasting natural resources and polluting 
the environment.

do you believe that the sustainable and 
ecological side of design is an approach with 
countless and endless possibilities or that 
there will come a moment in which there is 
nothing more to create?
as long as there is life, there will be creation.
Whether creating or renovating, we will always be 
able to reinvent, to bring concepts back to life and 
more concepts, and in the most varied of areas.

não é novidade que a sustentabilidade é o fio 
condutor de qualquer negócio. a importância de 
minimizar o desperdício dos recursos naturais, 
cada vez que um novo produto é criado, faz 
com que todos, designers e consumidores, 
impulsionem uma vida saudável e sustentável.

além da iluminação, tem outros planos 
de design sustentável que gostaria de 
implementar para aumentar o impacto e 
diversidade da sua marca?
Claro que gostaria de aumentar o impacto e 
diversidade, no entanto, e tendo em conta a 
atual situação económica do país, da Europa 
ou até mesmo do mundo..., sinto a necessidade  
de crescer também de uma forma equilibrada 
e sustentada.  
Existem de facto outros projetos na gaveta, mas 
a marca tem apenas cinco meses de vida e ainda 
está a dar os primeiros passos... agora é altura de 
solidificar o que criei para depois crescer.

it’s nothing new that sustainability is the 
common thread in any business. the importance 
of minimising the waste of natural resources, 
every time a new product is created, means that 
everyone, designers and consumers, are pushing 
for a healthy and sustainable life.

Besides lighting, do you have any other 
sustainable design plans that you would like 
to implement to increase the impact and 
diversity of your brand?
of course i would like to increase the impact and 
diversity, however, and taking into account the 
current economic situation in the country, or 
even the world..., i feel the need for growth in a 
balanced and sustained way.
there are indeed other projects in the pipeline, 
but the brand has only been going for five 
months and is just taking its first steps... 
now is the time to solidify what i have created 
to later grow.
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www.rewashlamp.com

como parte integrante de uma nova geração 
de designers portugueses que está a levar o 
nome do nosso país além fronteiras, acredita 
que tal se deve à qualidade dos nossos 
produtos, dos nossos criadores, da 
sua originalidade?
Creio que será um misto dos três, todos eles 
evoluíram e se adaptaram ao mundo atual.
nós sempre existimos, no entanto sempre fomos 
relegados como cauda da Europa.
Empresas e criadores começaram a lutar com o 
que tinham e, na minha opinião, palavras-chave 
como a inovação, irreverência, experimentação 
e empreendedorismo começaram a entrar no 
vocabulário do nosso dia a dia e permitiu-nos 
sair além fronteiras.

as part of a new generation of Portuguese 
designers that is taking the name of our 
country abroad, do you believe that this is 
down to the quality of our products, of our 
creators, of their originality?
i believe that there is a blend of all three, all of 
them have evolved and had adapted to today’s 
world. We have always been here; nevertheless 
we were always relegated to the rear of Europe. 
Companies and creators began to fight with 
what they had and, in my opinion, keywords 
such as innovation, irreverence, experimentation 
and entrepreneurialism began to enter into our 
everyday vocabulary and allowed us to expand 
outside the country.  
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Como uma das mais importantes e reconhecidas 
marcas que levam o nome e a forma do mítico 
e moderno design italiano a todos os cantos do 
mundo, a empresa alessi tem uma história que 
ultrapassa já os 90 anos, mas que está muito longe 
de aparentar o peso de uma idade tão extensa.
Constituída por giovanni alessi, em 1921, em 
omegna, uma aldeia no lago orta, no sopé 
dos alpes italianos, perto de novara, a alessi 
começou a fabricar na sua oficina peças e 
utensílios de cozinha em cobre, latão e níquel 
que já denunciavam um requinte e talhe 
inconvencionais que logo começaram a ficar na 
memória dos italianos.
Entretanto Carlo e Ettore, filhos do fundador, 
começaram a entrar na dinâmica empresarial 
da companhia, promovendo novas e melhores 
interações com jovens designers freelancers 
e, conscientes do nascimento do design como 
símbolo moderno, foram delegando a gestão 
dessa área aos seus filhos, fazendo com que toda 
a família comungasse um espírito vivo e contínuo 
de criatividade. Deste modo a alessi desenvolveu 
uma política de excelência e primor pelo melhor 
e mais original design de utensílios de cozinha e 
produtos quotidianos para o lar, especialmente 
feitos a partir de plástico e aço inoxidável. 

as one of the most important and recognised 
brands, taking the name and shape of mythical 
and modern italian design across the globe, alessi 
has a history dating back more than 90 years, 
but is very far from showing any signs of such 
an impressive age.
Founded by giovanni alessi in 1921, in omegna, 
a village on lake orta, at the foot of the italian 
alps, close to novara, alessi first began by 
making kitchen utensils and items out of copper, 
brass and nickel in his workshop, which already 
revealed such sophistication and unconventional 
design that they immediately stuck in the minds 
of italians.
in the meantime, Carlo and Ettore, the sons 
of the founder, began to get involved in 
the company, promoting new and improved 
interaction with young freelance designers and, 
aware of the birth of design as a modern symbol, 
they delegated the management of this area 
to their children, ensuring that the entire family 
share a lively and ongoing sense of creativity. in 
this way, alessi developed a policy of excellence 
and striving for the best and most original design 
for kitchen utensils and everyday household 
products, made particularly out of plastic and 
stainless steel.
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aleSSi
a génese do Design
the genesis of Design
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ alessi Fotografia Photography
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Capaz de conciliar as necessidades diárias de 
produção e fabrico com as novas tendências, 
a alessi começou a fomentar relações com 
designers internacionais renomeados e a lançar 
produtos com outros materiais: porcelana, 
madeira, cerâmica, vidro e cristal. o espremedor 
Juicy Salif, aparentando ser um aracnídeo, 
desenhado por Philippe starck, tornou-se numa 
das peças mais representativas da marca, tal 
como trem de cozinha La Cintura di Orione, criado 
pelo alemão richard sapper, ou o saca-rolhas 
Anna, que imita a elegância de uma boneca. 
Mais recentemente, a divertida cafeteira Moka, o 
célebre e imponente regador Diva, ou a elegante 
jarra Aldo passam a ser os ícones da marca que 
todos os dias maravilha o mundo do design.  
atualmente são várias as colaborações com 
outras marcas que fazem com que a assinatura 
alessi esteja presente em relógios, linhas 
de têxteis e acessórios para casa de banho, 
candeeiros, canetas e até mesmo numa gama 
de cozinhas, em parceria com a Valcucine. 

able to the combine the daily production and 
manufacture requirements with the latest 
trends, alessi began to form ties with renowned 
international designers and to launch products 
made with other materials: porcelain, wood, 
ceramics, glass and crystal. the arachnid like 
Juicy Salif juicer, designed by Philippe starck, 
has become one of the best known pieces by 
the brand, as has La Cintura di Orione cookware, 
created by german richard sapper, or the Anna 
corkscrew, which imitates the elegance of a 
doll. More recently, the fun Moka coffee pot, the 
famous and impressive Diva watering can, or the 
elegant Aldo pitcher have become icons for the 
brand, which amazes the design world with each 
day that passes.
there is currently a great deal of collaborative 
work with other brands, ensuring that the alessi 
signature can be seen in watches, home and 
bathroom textiles and accessories, lamps, pens 
and even in a range of kitchens, in partnership 
with Valcucine.
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www.alessi.com

o sol tem tanto de nosso amigo, como de inimigo, 
independentemente da cor da pele, mas obviamente que quanto 
mais clara for mais perigoso se torna.
se por um lado precisamos do sol por causa da essencial vitamina D, 
por outro é perigoso ter exposições excessivas sem protetor solar. 
só devemos apanhar o máximo de 10 minutos de sol sem proteção, 
aliás, tempo suficiente para sintetizarmos a tão importante 
vitamina D, o que é feito através da exposição da pele aos raios 
solares. Depois, devemos procurar a sombra, usar um bom chapéu e 
proteger a pele com um bom creme, de preferência com fatores de 
proteção acima dos 20 ou mesmo 30.
o sol é um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento da pele 
e pelo aparecimento precoce de rugas. É muito importante fazer 
uma boa prevenção, usando os já referidos protetores solares de 
boa qualidade , beber bastante água, usar óculos de sol e chapéu. 
uma das situações em que devemos ter especial atenção é quando 
passamos tempo à beira-mar, sentados ou a passear, pois não 
sentimos tanto o calor na orla do mar. no entanto, pode ser até 
mais perigoso, pois os raios de sol são potenciados pelo reflexo na 
superfície da água e da areia molhada. Devemos sempre usar uma 
camiseta branca e chapéu, pelo menos.
Para identificar as alturas mais perigosas para a exposição solar a 
regra do tamanho da nossa sombra é eficaz. sempre que a nossa 
sombra seja mais pequena do que a nossa altura é perigoso estar 
ao sol. o ideal é mesmo procurar locais com sombra.
Como em tudo na vida, a melhor maneira de usufruir o prazer do sol 
é usar de bom senso. ter consciência dos perigos é meio caminho 
andado para se passear em segurança, fazer desporto, jogar golfe ou 
estar apenas numa esplanada em agradável conversa com amigos.
Faça de uma alimentação rica em tomate e cenoura a sua melhor 
amiga dos banhos de sol. o licopeno, do tomate, e o caroteno, da 
cenoura, são fundamentais para uma eficaz proteção dos raios 
solares. Junte a isto a vitamina C, das laranjas, limões, kiwis ou 
acerolas, por exemplo, e mantenha uma pele maravilhosa.

the sun is as much our friend as it is our enemy, independent of 
the colour of our skin, but obviously the lighter the skin the more 
dangerous it becomes.
on the one hand we need the sun to stock up on essential 
vitamin D. on the other it is dangerous to expose the skin too 
much without sun protection. the maximum exposure without 
protection should be no more than 10 minutes, enough time 
incidentally to produce the vitamin D you need, which occurs 
through the skin’s exposure to the sun’s rays. after this time you 
should seek shade, wear a good hat and protect the skin with a 
good sunscreen, preferably with protection factor 20 or even 30.
the sun is one of the major causes of the ageing of the skin 
and for the early appearance of wrinkles. it is vital you take 
good preventative measures, using the mentioned good quality 
sunscreens, drinking plenty of water, wearing sunglasses and a hat.
one situation in which you should take special care is when 
spending time beside the sea, seated or walking, as you do not feel 
the heat so much when at the coast. However, it can be even more 
dangerous, because the power of the sun’s rays is increased by the 
reflection on the water and wet sand. You should always wear a 
white shirt and hat at least.
to identify the most dangerous period for sun exposure the rule of 
the length of your shadow suffices. When your shadow is shorter 
than your height, you are in danger from being in the sun. the best 
remedy is to seek places where there is shade.
as with everything in life, the best approach is to enjoy the sun 
is to use common sense. Being aware of the dangers is half the 
battle in being able to safely walk, practice sport, play golf or to 
simply sit on a terrace in pleasant conversation with friends.
Follow a diet rich in tomato and carrots, your best friend when it 
comes to sunbathing. the lycopene in tomatoes and the carotene 
in carrots are fundamental for the effective protection against the 
sun’s rays. add to this vitamin C from oranges, lemons, kiwi fruit or 
acerola, for example, and keep your skin looking great.

desfrutar o sol
Enjoying the sun

www.clinicadotempo.pt
Call Center: +351 21 458 85 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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quase como «casa-mãe» do puro e singular 
design italiano, a alessi tem, desde 1998, o 
Museu alessi que tem como função reforçar os 
valores da marca e promover a relação com outros 
organismos culturais de todo o mundo.
Empregando cerca de 500 pessoas, em 2006 
a alessi sentiu necessidade de reclassificar os 
seus produtos em três marcas distintas: officina 
alessi, segmento exclusivo com peças únicas e 
de série limitada; alessi, centrada na produção em 
massa da linha doméstica, mantendo a inovação e 
a qualidade; e a a di alessi, uma fábrica de sonho 
que pretende oferecer os melhores produtos de 
design de elevada qualidade a um público tão 
vasto quanto possível. 
E impossíveis não serão de todo palavras 
seguidas pela alessi que a cada ano, a cada nova 
coleção, espanta tudo e todos, tornando-se assim 
numa das principais marcas italianas de design 
reconhecidas a nível internacional. 

almost as if the parent company of pure and 
singular italian design, since 1998 alessi has its 
own museum, which works to strengthen the 
brand’s values and to promote the relationship 
with other cultural bodies around the globe.
Employing some 500 people, in 2006 alessi felt 
the need to reclassify its products into three 
different brands: officina alessi, the brand’s 
exclusive side with one-offs and limited edition 
items; alessi, focused on the mass production 
of domestic goods, maintaining innovation and 
quality; and a di alessi, a dream factory that aims 
to offer the best design products of exceptional 
quality to as broad a public as possible.
For alessi, everything is possible, amazing 
everything and everyone with every new 
collection, thus becoming one of the major italian 
design brands on an international level.
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tecidos e malhas com padrões geométricos muito 
coloridos são a imagem de marca da casa de 
vestuário italiana Missoni. o estilo distintivo  
não se reserva à moda e expandiu-se por  
diversos segmentos, entre os quais o dos 
interiores e da hotelaria. 
Depois do primeiro hotel, em Edimburgo, a Missoni 
rumou ao Médio oriente e abriu em março de 
2011 o segundo hotel na cidade do Kuwait.
inspirada pelos azuis celestiais e pelas brilhantes 

hotel miSSoni
Hino à Cor ˙ tribute to Colour
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ gerry o’leary Fotografia Photography

Fabrics and knitwear with very colourful 
geometric patterns are the trademark images 
of italian fashion house Missoni. the distinctive 
style isn’t reserved solely to fashion and has been 
expanded over various segments, amongst them 
interiors and hotels.
Following the first hotel, in Edinburgh, Missoni 
has set off to the Middle East and in March of 
2011 opened its second hotel in Kuwait city.
inspired by sky blues and by the sparkling 
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praias do golfo Pérsico, rosita Missoni 
pormenorizou os interiores com uma paleta  
de cores audazes onde o turquesa e o bege  
se combinam com as inconfundíveis  
impressões Missioni.
ao longo de 18 andares, cada um dos 169 
quartos, incluindo 63 suítes e uma suíte 
presidencial com um terraço de 110 m², enfatiza 
ao máximo a elegância do melhor design italiano e 
emana as fragrâncias Missoni. 

beaches of the Persian gulf, rosita Missoni has 
filled the interiors with a palette of daring colours 
where turquoise and beige are combined with 
unmistakable Missoni prints.
throughout the 18 floors, each of the 169 rooms, 
including 63 suites and one presidential suite 
with a 110 m² terrace, emphasises to the full the 
elegance of the best in italian design and effuses 
Missoni fragrances.

ohla hotel
Clássico & Modernȯ  Classic & Modern
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ wenzel Fotografia Photography

localizado a apenas 10 minutos das ramblas, 
em Barcelona, o ohla Hotel, de cinco estrelas, 
conseguiu conciliar uma fachada neoclássica, 
considerada património histórico, com uma 
escultura moderna de Frederic amat. Conhecida 
por «acumputura urbana», várias agulhas com 
cabeça de porcelana irrompem do edifício. o 
design avant-garde dos 74 quartos, isolados 
com janelas Unicity da technal, prolonga-se nos 
quatro restaurantes, de entre os quais o Saüc 
Restaurant detém já uma Estrela Michelin.

located just 10 minutes from las ramblas in 
Barcelona, the five-star ohla Hotel has managed 
to reconcile a neoclassic façade, of listed 
historical importance, with a modern sculpture by 
Frederic amat. Known as «urban acupuncture», 
a host of needles with porcelain head puncture 
the front of the building. the avant-garde design 
of the 74 rooms, insulated with Unicity windows 
by technal, expands into the four restaurants, 
among which the Saüc Restaurant boasts a 
Michelin star.

www.hotelmissoni.com

www.ohlahotel.com
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radisson Blu aqua hotel
reflexos sofisticados ˙ sophisticated reflections
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ teviot creative Fotografia Photography

Jim Hamilton, diretor criativo da graven images, 
responsável pelo interiorismo do primeiro hotel da 
cadeia radisson Blu nos Estados unidos, fez um 
périplo pela cidade de Chicago e, com base nessa 
pesquisa, o radisson Blu aqua Hotel, acomodado 
nos primeiros 18 pisos da aqua tower, reproduz os 
materiais refletores e metálicos da moderna ‘Windy 
City’, berço dos contemporâneos arranha-céus.
Deste modo, temos vislumbres de espaços muito 
requintados e cintilantes, como o lobby do hotel, 
ou o resplandecente restaurante e bar Filini onde 
abundam os sabores italianos.

os 334 quartos e suítes foram decorados por 
Christian lundwall segundo dois conceitos de 
igual qualidade e funcionalidade: «Mansion 
House» e «naturally Cool».
Contudo, são os verdejantes 80 mil m² do terraço 
no topo da aqua tower que mais impressionam 
ao proporcionaram um ambiente de convívio e 
lazer rodeado pelas cintilantes luzes de Chicago. 

Jim Hamilton, creative director at graven images, 
in charge of the interior design of the first hotel 
of the radisson Blu chain in the united states, 
made a tour through the city of Chicago and, 
using this research, the radisson Blu aqua Hotel, 
housed within the first 18 floors of the aqua 
tower, reproduces the reflective and metallic 
materials of the modern Windy City, birthplace of 
contemporary skyscrapers.
in this way we have glimpses of very 
sophisticated and sparkling spaces, such as the 
hotel’s lobby, or the radiant Filini restaurant and 
bar where italian flavours abound. 

www.radissonbluchicago.com

the 334 rooms and suites have been decorated 
by Christian lundwall according to two concepts 
of equal quality and functionality: «Mansion 
House» and «naturally Cool».
nevertheless, it is the verdant 80,000 square 
metre roof terrace at the top of the aqua 
tower that impresses the most, providing 
an environment of social and leisure charm 
surrounded by the twinkling lights of Chicago.



the water diSCuS 
underwater hotel
nova atlântida ˙ new atlantis
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ deep ocean technology Fotografia Photography

www.deep-ocean-technology.com

the Water Discus underwater Hotel parece fazer 
renascer a lenda da atlântida perdida e surge 
como um novo projeto hoteleiro no Dubai.
os novos aposentos estarão divididos em dois 
discos: um subaquático e outro acima da linha  
de água. os complexos estão ligados por três 
pilares sólidos e um eixo vertical com um elevador 
e uma escada, preservando as medidas de 
segurança, monitoramento e de resgate  
mais avançadas. 
a parte submarina contém 21 quartos adjacentes 
ao bar e ao centro de mergulho onde poderá fazer 
cursos de mergulho e de pilotagem  
de submergíveis. 
Mas, a beleza máxima do the Water Discus 
underwater Hotel reside na possibilidade dos 
hóspedes poderem apreciar as profundezas do 
oceano, contactando de perto com a fauna e a 
flora aquáticas.  

the Water Discus underwater Hotel seems to 
bring back to life the legend of lost atlantis, 
reappearing as a new hotel project in Dubai.
the new rooms are divided between two discs: 
one underwater and another above the water 
surface. the complexes are connected by three 
solid pillars and a vertical axis with a lift and a 
staircase, ensuring the most advanced of safety, 
monitoring and rescue measures.
the underwater section contains 21 rooms 
alongside the bar and the diving centre where you 
can take courses in diving and submergible piloting.
But the beauty of the Water Discus underwater 
Hotel will be found in the possibility guests have 
of being in the ocean depths, in close contact 
with the aquatic flora and fauna.

D E s i g n H ot E l s ˙  93  
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w retreat - koh Samui
Éden azul ˙ Blue Eden
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ starwoodhotels Fotografia Photography

sol cálido, areias douradas, brisas quentes e um 
imenso mar azul celestial são o cenário idílico 
para um verdadeiro paraíso na terra, ou seja, para 
um merecido descanso no primeiro W Hotel no 
sudeste da Ásia.
o W retreat - Koh samui traz uma nova,  
vibrante, moderna e sedutora atmosfera para 
esta ilha tailandesa. 
localizado à beira-mar, voltado para o golfo da 
tailândia, este novo retiro possui 73 villas com 
piscina privativa, confortáveis sofás lounge, 
chuveiro ao ar livre, sistema de som e  
televisão plasma, além das tradicionais 
amenidades hoteleiras.

Blazing sun, golden sands, warm breezes and a 
huge sky blue sea produce the idyllic setting for 
an authentic paradise on earth, or if you rather, 
for a hard earned break at the first W Hotel in 
southeast asia.
the W retreat – Koh samui brings a new,  
vibrant, modern and seductive atmosphere to  
this thai island.
located by the seashore, facing the gulf of 
thailand, this new refuge contains 73 villas with 
private pool, comfortable lounge sofas, open 
air showers, sound system and plasma tV, in 
addition to traditional hotel amenities.

www.whotels.com/kohsamui

Mas, se a privacidade é o objetivo primordial, 
então pode optar-se por uma das 17 moradias 
privadas, com três a cinco quartos, nas quais reina 
o espírito exótico e zen, com pleno acesso aos 
serviços e espaços do hotel. 
Há um sem fim de bares e restaurantes com 
comida típica e ocidental, mas também uma 
infinita piscina olímpica, um centro de fitness 
e um spa, uma praia privativa e muitas outras 
gentilezas por descobrir. 

But if you’re there to indulge in privacy, then you 
can choose one of the 17 private houses, each 
with three to five rooms, a haven of exotic and 
Zen spirit with full access to the hotel’s services 
and facilities.
there is an array of bars and restaurants serving 
local and Western food, but also an olympic size 
infinity pool, a fitness centre and a spa, a private 
beach and a host of other treats to discover. 

˙  95  
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Ch deSign & wine hotel
alma Contemporânea ˙ Contemporary soul
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Bárbara Veiga Fotografia Photography

um antigo edifício histórico da vila de Caminha 
foi recuperado e convertido num hotel repleto de 
design contemporâneo.
Cinco dos 23 quartos são high-tech e, ao rodarem 
45º, oferecem fantásticas paisagens sobre a foz do 
rio Minho aproveitando a luz solar ao longo do dia.
Já os restantes aposentos dinamizam várias 
temáticas que misturam pintura, música e escultura 
com laivos coloridos de street e video art.
a galeria White Box funciona como espaço 
dedicado as artes e cultura, apresentando 
exposições e/ou conferências, mas é na Enoteca 
e no restaurante que se poderão apreciar 
sabores gourmet acompanhados pelos melhores 
vinhos alvarinhos, do Douro e outros nacionais e 
internacionais.

an old historic building in the town of Caminha 
has been renovated and converted into a hotel 
rich in contemporary design.
Five of the 23 rooms are high-tech and able 
to rotate 45º to offer stunning views over the 
mouth of the river Minho, making the most of the 
sunlight throughout the day.
the remaining rooms feature a number of 
themes, blending painting, music and sculpture 
with colourful splashes of street and video art.
the White Box gallery functions as a space 
dedicated to the arts and culture, presenting 
exhibitions and/or conferences, but it is in the 
Enoteca or wine library and in the restaurant that 
you truly enjoy gourmet flavours accompanied by 
the best alvarinho, Douro and other Portuguese 
and international wines.

www.designwinehotel.com
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Florestas virgens e tropicais, praias de areia 
branca e águas transparentes, quedas de 
água incríveis, lagoas exóticas, pintalgadas por 
peixes de todas as cores, pessoas acolhedoras, 
boutiques irresistíveis, uma gastronomia 
deliciosa, vilas piscatórias charmosas e inúmeras 
atividades em terra e mar para ocupar os dias. 
Parecem ter tudo estas antilhas Francesas, 
situadas em pleno oceano atlântico, a sudeste  
de Porto rico, muitas vezes apelidadas de  
ilhas mágicas.

Virgin, tropical forests, white sandy beaches and 
crystal clear waters, stunning waterfalls, exotic 
lagoons, peppered with fish of every colour, 
welcoming people, irresistible boutiques, delicious 
food, charming fishing villages and a host of 
activities on land and at sea to fill your days. the 
French West indies located in the Caribbean sea 
southeast of Puerto rico and often referred to as 
the magic islands seem to have everything.
guadaloupe and Martinique, two of the islands, 
are an excellent option for anyone who doesn’t 

antilhaS FranCeSaS
ilhas Mágicas ˙ Magical islands
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ 1 © tillye schuler/orient express image library, 2 © Jean-Philippe Piter /orient 
express image library, 3 e 4 © Joe Vaughn/orient express image library Fotografia Photography
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guadalupe e Martinica, duas das ilhas, revelam-se 
uma excelente opção para quem não tem tempo 
de as conhecer a todas. Para além da imensa 
variedade de fauna e flora e de serem um bom 
destino para o mergulho, é possível visitar as 
inúmeras plantações de cana-de-açúcar, café, 
rum e banana das ilhas, e descansar nos belos 
resorts que elas possuem, e que são um misto de 
exotismo e ambiente requintado europeu. Dormir 
num deles é cair nos braços do coração do Caribe, 
embalados pelo som calmante das ondas do mar. a escassos quilómetros do Mediterrâneo, entre Barcelona e 

itália, Montpellier é uma cidade francesa repleta de história, mas 
extraordinariamente moderna ao mesmo tempo. 
a mais antiga universidade de medicina do mundo, as praias 
mediterrânicas fabulosas, a escassos minutos, o excelente vinho 
e gastronomia, aliados a uma infinita oferta cultural tornam a visita 
a esta cidade quase obrigatória. 

montpellier
Doçura Mediterrânica ˙ Mediterranean gem
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ 1 © ot Montpellier celine escolano, 2 © ot Montpellier cecil 
Mathieu, 3 © ot Montpellier - elohim carrau Fotografia Photography

a few miles from the Mediterranean, midway between narbonne 
and Marseilles, Montpellier  is a French city rich in history, while 
extraordinarily modern at the same time. the world’s oldest 
university of medicine, the fabulous Mediterranean beaches just 
minutes away, the excellent wine and cuisine, combined with an 
endless cultural line-up make a visit to this city a must.

have the time to visit them all. in addition to the 
great variety of flora and fauna, and being a good 
destination for diving, you can also visit countless 
sugarcane, coffee, rum and banana plantations 
on the islands, and chill out in the beautiful 
resorts found there, a blend of the exotic and 
European sophistication. sleeping at one of them 
is like falling into the arms of the Caribbean, 
rocked by the calming sound of the sea’s waves.

www.ot-montpellier.fr 

www.frenchcaribbean.com
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De extrema e invulgar beleza, lanzarote, nas  
ilhas Canárias, é um lugar de paisagens rudes, 
vulcões adormecidos, praias de areia branca e 
vales verdes. 
a paisagem vulcânica tem funcionado 
como um postal ilustrado da ilha. a lava de 
diferentes cores que cobre lanzarote torna-se 
especialmente irreal e bonita quando chega ao 
timanfaya national Park, cujas montanhas são 
frequentemente comparadas à paisagem lunar. 
Mas lanzarote é mais do que a sua paisagem 
surpreendente. guarda também algumas das 
melhores praias da Europa, um jardim botânico 
com mais de 1400 espécies de catos, miradores, 
centros de arte, adegas e uma gastronomia de 
bradar aos céus.

lanzarote
Milagre da natureza ˙ Miracle of nature
˙andreia Barros ferreira texto text ˙ turismo lanzarote Fotografia Photography

of extreme and unique beauty, lanzarote, 
one of the Canary islands, is a place of rugged 
landscapes, dormant volcanoes, white sandy 
beaches and green valleys.
the volcanic landscape has proved the illustrated 
postcard of the island. the many coloured lava 
covering lanzarote becomes especially unreal 
and beautiful when you reach timanfaya national 
Park, the mountains of which are often compared 
to a lunar landscape.
But lanzarote is more than just surprising 
landscapes. it is also home to some of Europe’s 
finest beaches, a botanical garden with more 
than 1400 species of cacti, lookout points, art 
centres, wineries, and a divine cuisine.

www.turismolanzarote.com 

© Costa tequise golf
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Cidade mediterrânica banhada pela luz e 
abençoada por um clima ameno, Valência junta o 
melhor de dois mundos: por um lado, mostra-se 
moderna com a sua arquitetura de vanguarda, 
que atinge o seu ponto alto na famosa Cidade das 
Ciências e das artes; por outro, conserva sinais 

de um passado ligado aos tempos de reconquista 
num centro histórico magnífico. 
o Palácio das artes rainha sofia, assinado pelo 
arquiteto espanhol santiago Calatrava, é um dos 
locais obrigatórios de visita. Como é obrigatório 
conhecer as belas praias de Malvarosa e provar  
a paella valenciana. Dizem os habitantes da 
cidade que foi em Valência que o famoso prato 
espanhol nasceu. 

ValênCia
Cidade de luz ˙ City of light
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ Valencia tourism Fotografia Photography

Mediterranean city bathed in light and blessed by 
a mild climate, Valencia combines the best of two 
worlds: on the one hand it shows off its modern 
side, with cutting edge architecture, which 
reaches its climax in the famous City of sciences 
and of arts; on the other it preserves traces of a 

past connected to the times of the re-conquest 
in a magnificent historic centre.
the queen sofia Palace of arts, designed by 
spanish architect santiago Calatrava is one of 
the places not to miss on any visit. You should 
also visit the stunning beaches of Malvarosa and 
taste some Valencian paella. the locals claim that 
the famous spanish dish was invented in the city.

www.turisvalencia.es
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Das ruínas Maias de Copán à fabulosa ilha de 
roatán, passando pela caótica tegucigalpa e pela 
selva virgem de la Moskitia, as Honduras são 
um país misterioso e emocionante, de paisagens 
tropicais, planícies e florestas de pinhais e 
carvalhos. Vale a pena a visita para conhecer  
as marcas da passagem da Civilização Maia  
pelo país, mas também para mergulhar nas  
suas inúmeras praias de areal branco e na sua 
cultura fervilhante.

honduraS
Misterioso e Emocionante ˙ Mysterious and Exciting 
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ instituto hondureño de turismo Fotografia Photography

From the Mayan ruins of Copán to the fabulous 
island of roatán, or the chaotic tegucigalpa 
and the virgin jungle of la Moskitia, Honduras 
is a mysterious and exciting country, of tropical 
landscapes, plateaus, pine and oak forests. 
You should visit this country to experience the 
remains left by the Mayan civilisation, and also  
to enjoy its many white sandy beaches and  
rich culture.

www.letsgohonduras.com 
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a inspiração para a Vyta Boulangerie italiana 
foi encontrada na simplicidade da natureza, em 
elementos tão ancestrais como a água, o trigo 
e o fogo, origem de um dos mais tradicionais 
alimentos do mundo, o pão e seus derivados. 
localizada em turim, itália, com desenho da 
responsabilidade do arquiteto Francesco 
Belvedere, a Vyta Boulangerie italiana é, então, 

uma padaria e pastelaria e é também uma 
conjugação feliz do contemporâneo com o 
antigo, tanto nos produtos gastronómicos que 
vende, feitos à mão, com paciência e criatividade, 
como no desenho do espaço, simultaneamente 
minimalista e sofisticado. uma paragem 
obrigatório para quem estiver de visita a turim. 

the inspiration for Vyta Boulangerie italiana 
lies in the simplicity of nature, in elements so 
rudimentary such as water, wheat and fire, the 
origin of one of the world’s most traditional foods 
– bread and bread products. 
located in turin, italy, with design from architect 
Francesco Belvedere, the Vyta Boulangerie 
italiana is thus a bakery and patisserie and also 

the successful blend of contemporary with 
yesteryear, as much in the gastronomic products 
it sells, handmade with patience and creativity, 
as in the design of the outlet, which is both 
minimalist and sophisticated. an absolute  
must-see for anyone visiting the Piedmont city.
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www.vyta.it 

Vyta Boulangerie italiana
inspirada na natureza
inspired by nature
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ Matteo Piazza Fotografia Photography
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o restaurante já existia desde 1958, na baixa 
lisboeta, junto ao teatro nacional de são Carlos e 
à casa onde nasceu Fernando Pessoa. o ambiente 
era já sóbrio e sofisticado, mas ganhou um 
carisma ainda mais especial quando em 2011 o 
Chef José avillez pegou nele e o reformulou, tanto 
ao nível da cozinha, como do design de interiores. 
renasceu, assim, este ano um novo Belcanto, um 
espaço onde avillez partilha as suas emoções, 
inquietações e histórias através de uma cozinha 
elevada e saborosa. 

this eatery has stood since 1958, in lisbon’s 
‘baixa’ next to the são Carlos national theatre 
and the house in which Fernando Pessoa 
was born. the setting was already simple and 
sophisticated, but gained a special touch of 
charisma when chef José avillez took it over 
in 2011 and reformulated it, both in terms of 
cuisine and in terms of interior design. thus a 
new Belcanto was born this year, a space in which 
avillez shares his emotions, concerns and stories 
through the finest and most flavoursome of food. 

www.belcanto.pt 

BelCanto
Provar Emoções
the taste of Emotion
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ nuno correia Fotografia Photography
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www.manimanioca.com.br 

É normalmente de lendas e ambientes 
acolhedores que se fazem os sonhos. não é, 
por isso, de estranhar que o Maní, restaurante 
paulista, tenha ido buscar o seu nome a uma 
deusa indígena da mandioca, que, segundo reza a 
história, foi enterrada em sua própria casa, dando 
origem à raiz tão apreciada pelos brasileiros. 

Helena rizzo e Daniel redondo, chefs do 
restaurante, pegaram na lenda e no seu amor 
por produtos orgânicos e transformaram-nos 
num restaurante que figura já na lista dos 
100 melhores do mundo da revista britânica 
Restaurant Magazine. 
simples, leve e aconchegante, o restaurante 
apresenta um estilo rústico e um minimalismo 
branco, conjugado com o amarelo das estruturas 
e o azul hortênsia das mesas. 
Para além da gastronomia de bradar aos céus, o 
Maní é também um lugar que se dedica à cultura, 
tendo reservado um espaço para exposições  
e instalações.

Dreams are usually made of legends and 
welcoming environments. so, it’s no wonder that 
Maní, the restaurant in Brazil’s são Paulo, took 
its name from a native cassava goddess, who, 
legend has it, was buried in her own house,  
giving rise to the root vegetable so popular  
with the Brazilians.

Helena rizzo and Daniel redondo, the 
restaurant’s chefs, have grasped hold of this 
legend and of their love for organic products and 
transformed them into a restaurant that now 
figures on uK publication Restaurant Magazine’s 
list of the world’s top 100 restaurants.
simple, light and cosy, the restaurant presents 
a rustic style and white minimalism, combined 
with the yellow of the structures and the blue 
hydrangeas on the tables.
in addition to the heavenly cooking, the Maní is 
also a venue dedicated to culture, and contains 
a space that is reserved for exhibitions 
and installations.maní

sonhos gastronómicos
gastronomic Dream
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ Maní Fotografia Photography
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Há muito que a Ópera garnier, um dos 
monumentos mais visitados em Paris, merecia 
um restaurante assim. Concebido pelo arquiteto 
francês odile Decq, o restaurante l’opera é a 
continuação do espírito romântico e charmoso do 
palácio que alberga a Ópera nacional de Paris.
Conduzido pelo premiado Chef de cozinha 
Christophe aribert e pelo Chef executivo

the Ópera garnier, one of Paris’ most visited 
monuments, had long deserved a restaurant like 
this. Designed by French architect odile Decq, 
the l’opera restaurant is the continuation of 
the romantic and charming nature of the palace 
housing the Ópera national de Paris.
Headed by prize winning chef Christophe aribert, 
supported by executive chef Yann tanneau, 

l’opera reStaurant
subtil e sofisticado
subtle and sophisticated
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ Roland halbe Fotografia Photography
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www.opera-restaurant.fr 

Yann tanneau, o menu do l’opera privilegia a 
qualidade dos produtos, bem como algumas 
combinações improváveis, num balanço exemplar 
entre subtileza e sofisticação. Há, assim, pratos 
mais tradicionais e outros que rompem as barreiras 
do que é habitual. a criatividade, que se sente 
em produtos como a lagosta ou em sobremesas 
com mel, estende-se ao bar do restaurante, onde 
se poderá saborear um mais clássico Martini 
Charles ou aventurar o palato por sabores menos 
convencionais, como o divertido cocktail Phantôm 
by Martin.

the l’opera menu favours product quality, joined 
by a few unlikely combinations, in a consummate 
blend of subtlety and sophistication. there are thus 
more traditional dishes and others that break the 
mould. Creativity, which can be felt in the lobster 
starter or in the honey dessert, can also be felt in 
the restaurant’s bar, where you can sample a classic 
Martini Charles or perhaps dare to tickle the taste 
buds with some less conventional flavours, such as 
the fun cocktail Phantôm by Martin.
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rayaVadee reSort
Exuberante e tropical ˙ Exuberant and tropical
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ the leading hotels of the world  Fotografia Photography

Entre dramáticas montanhas e águas azul- 
-turquesa esconde-se um dos hotéis mais 
emocionantes do mundo, o rayavadee resort, 
em Krabi, na tailândia. 
a 800 quilómetros de Banguecoque e rodeado 
por uma natureza abençoada, o resort inclui 
98 luxuosos e confortáveis alojamentos e 
cinco Villas situadas em frente à praia, com 
espetaculares vistas de mar. 

Between dramatic mountains and turquoise 
waters, lies one of the most stunning hotels 
in the world, the rayavadee resort, in  
Krabi, thailand.
800 kilometres from Bangkok and surrounded by 
nature at it most blessed, the resort includes 98 
luxurious and comfortable two-storey pavilions 
and four villas in tropical gardens and coconut 
groves, overlooking three beaches and with 
amazing beach views.
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www.rayavadee.com 

Há um apelo inegável ao romantismo e ao sonho 
quando se entra no Monte Chora Cascas, em 
Montemor-o-novo, no alentejo. 
De um charme genuíno e feito com o coração, 
o Monte Chora Cascas é constituído por seis 
charmosos quartos, com nomes de anjos da 
guarda, cujas iniciais juntas formam a  
palavra sonhar. 
o silêncio, a tranquilidade e a boa gastronomia 
imperam neste lugar de vozes baixas, que usufrui 
ainda de vistas privilegiadas sobre o bonito 
castelo de Montemor-o-novo. 

there is an overriding feel for the romantic and 
for dreaming when you enter the Monte Chora 
Cascas, in Montemor-o-novo, in the alentejo.
With its authentic, heartfelt charm, the Monte 
Chora Cascas and made up of six charming 
rooms, each with the names of a guardian angel, 
the initials of which combine to form the word 
“sonhar” meaning to dream.
silence, tranquillity and fine food reign in this 
place of hushed voices, which also enjoys 
stunning views over the beautiful castle of 
Montemor-o-novo.

monte Chora CaSCaS
sonhos tranquilos ˙ Peaceful Dreams
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ Monte chora cascas Fotografia Photography

www.wonderfulland.com/choracascas

Para além do alojamento de qualidade superior, 
o rayavadee resort, membro do the leading 
Hotels of the World, tem também um dos 
melhores spas do mundo. Com tratamentos 
à base da aromaterapia, o local promete 
rejuvenescer corpo e alma, curando todos os 
males causados pela vida moderna. 
o rayavadee resort oferece, ainda, atividades 
como canoagem, mergulho e pesca, trilhos para 
caminhadas, campo de ténis e squash, aulas de 
cozinha tailandesa e de pintura.

in addition to the superior quality accommodation, 
the rayavadee resort, member of the leading 
Hotels of the World, also has the best spas in the 
world. With treatments based on aromatherapy, 
the venue promises to rejuvenate body and mind, 
healing you of all the woes of modern living.
the rayavadee resort also organises activities 
such as canoeing, diving and fishing, walking trails, 
tennis and squash courts, as well as thai cooking 
and painting classes.
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uma antiga quinta localizada perto da cidade 
medieval de Montegiorgio, na província de Fermo, 
em itália, foi reconvertida, dando origem à Casa 
san ruffino, uma casa de campo turística. 
usufruindo de quatro grandes e confortáveis 
quartos, a Casa san ruffino é especialmente 
agradável no tempo quente, quando é possível 
usufruir em cada quarto de uma área exterior 
privada com vistas privilegiadas para o campo 
e para a montanha. relaxar na piscina, fazer 
caminhadas ou provas de vinho são algumas das 
atividades disponíveis na Casa san ruffino.

an old farm located close to the medieval city of 
Montegiorgio, in the province of Fermo, in italy, 
has been refurbished to make way for the Casa 
san ruffino, a country bed and breakfast.
Enjoying four large and comfortable rooms, the 
Casa san ruffino is especially pleasant in warmer 
months when in each room you can enjoy a 
private outdoor space with great views over the 
countryside and towards the mountains.
relaxing in the swimming pool, going on walks or 
wine tasting are some of the activities available 
at the Casa san ruffino.

www.casasanruffino.com 

CaSa San ruFFino 
Beleza italiana ˙ italian Beauty
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ charlie Pinder Fotografia Photography
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instalado numa antiga mansão do século XViii, perto da 
Medina de Marraquexe e da famosa praça Jemaa El-Fna, 
espécie de coração da cidade, o  Dar Darma revela-se um 
hotel de luxo confortável e acolhedor.
restaurado recentemente, o Dar Darma conta com quatro 
suítes e dois apartamentos, halls espaçosos, dois pátios, um 
tradicional hammam, terraços, uma piscina e vistas de cortar 
a respiração sobre Koutoubia, o Palácio Dar El Bada 
e a Montanha do atlas. Com uma atmosfera privada e 
elegante, o Dar Dama permite sentir a cultura de 
Marraquexe sem esquecer o luxo.

stood within an old mansion dating from the 18th century, 
close to the medina of Marrakech and to the famous Jemaa 
El-Fna square, the bustling hub of the Medina, the Dar Darma 
is a comfortable and welcoming luxury hotel.
recently renovated, the Dar Darma contains four suites and 
two apartments, spacious halls, two courtyards, a traditional 
hammam, terraces, a swimming pool and breathtaking views 
over the Koutoubia, the Dar El Bada Palace and the atlas 
Mountains. With a private and elegant atmosphere, the Dar 
Darma allows you to experience the culture of Marrakech, 
without forgetting luxury.

dar darma
tradição Elegante ˙ Elegant tradition
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ dar darma Fotografia Photography

www.dardarma.com 
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o novo hotel quinta do Vallado continua a sua ligação à 
história centenária do Douro, mas leva-a mais longe, abraçando 
a modernidade. 
Com oito novos quartos e várias áreas comuns que se somam 
aos cinco quartos da casa tradicional, que pertenceu à lendária 
Ferreirinha, este novo projeto de enoturismo segue a linguagem 
arquitetónica da adega, e surge moderno e tradicional, rodeado 
de vinhas, hortas, jardins aromáticos e uma piscina com vistas 
deslumbrantes sobre o rio Corgo.

the new quinta do Vallado hotel continues its ties with the age-old 
history of Douro, but takes it a step further, embracing modernity.
With eight new rooms and various communal areas that join the 
five rooms of the traditional house, which once belonged to the 
legendary Ferreirinha, this new wine tourism project follows the 
architectural language of the winery, and appears both modern and 
traditional, surrounded by vineyards, fruit and vegetable gardens, 
aromatic gardens and a swimming pool with amazing views over the 
river Corgo.

www.quintadovallado.com 
www.douroboys.com 

Quinta do Vallado
Douro Voluptuoso ˙ sumptuous Douro
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ fernando guerra - fg+sg Fotografia Photography
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itS 2012 - good or eVil?
irreverência e genialidade 
irreverence and genius
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ daniele Braida, gianmaria gava, giovanni giannoni, elio germani Fotografia Photography
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trieste, in italy, was the host of the international 
talent support (its) 2012, a show rewarding the 
best work by young designers within the field of 
fashion, accessories and jewellery.
under the theme ‘good or Evil’, various collections 
were presented in the three different areas, under 
the close scrutiny of directors and professors 
of the world’s best regarded design schools, as 
well as fashion professionals, alongside leading 
magazines and television channels from around 
15 nations, including the usa, China and others.
Japan’s ichiro suzuki was the winner of the 
Fashion Collection of the Year, one of the major 
awards at the event. the Diesel award went to 
lithuania’s Marius Janusauskas, who presented a 
full, mature and consistently executed collection, 
according to the jury members. Having won this 
category, Marius Janusauskas earns the right 

trieste, em itália, foi o palco do international 
talent support (its) 2012, um certame que 
premeia os melhores trabalhos de jovens 
criadores nas áreas da moda, acessórios e joias. 
Com o tema Good or Evil, foram apresentadas 
várias coleções nas três diferentes áreas, sob 
o olhar atento de diretores e professores das 
escolas mais conceituadas do mundo, bem 
como profissionais de moda, ao lado das mais 
importantes revistas e canais de televisão 
provenientes de cerca de 15 países, dos 
Estados unidos à China.
o japonês ichiro suzuki foi o vencedor da Coleção 
de Moda do ano, um dos principais prémios do 
certame. o Prémio Diesel foi arrecadado pelo 
lituano Marius Janusauskas, que apresentou 
uma coleção completa, madura e consistente 
na execução, segundo os membros do júri. 
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Por ter vencido esta categoria, Marius Janusauskas 
terá direito a um estágio de seis meses na sede da 
Diesel, em itália.
os designers do its acessories não deixaram 
igualmente de surpreender com coleções 
ousadas e irreverentes. ana rajcevic, da sérvia, 
foi a vencedora do prémio Coleção de acessórios 
do ano, com peças brancas e totalmente 
surpreendentes. Já o britânico Benjamin John Hall 
foi distinguido com o prémio YKK, que a par da 
Diesel, é outro dos patrocinadores do its 2012. 
o Prémio talentos Vogue foi também para a 
grã-Bretanha, para a designer Victoria spruce, 
que apresentou uma coleção de sapatos que 
quase elimina o tradicional salto alto, fundindo-o 
com o resto da estrutura. 

to a six-month work placement at Diesel’s 
head office, in italy.
the its accessories designers proved just 
as exciting with their work, with daring and 
irreverent collections. the uK’s Benjamin John Hall 
was distinguished with the YKK award, which 
alongside Diesel, was the other main sponsor of 
its 2012. the Vogue talents award also went 
to a young designer from the uK, Victoria spruce, 
who presented a shoe collection, which almost 
does away with the traditional high heel, 
blending it with the rest of the shoe’s 
structure. Finally, at the ‘its Jewelry’ 
event, the major award, known as the 
swarovski Elements award – with this 
brand the event’s main sponsor -, was 

h o u s et rend s  ˙  P r É M i o s i t s ˙  131  



132  ˙  P r É M i o s i t s ˙  h o u s et rend s ˙  133  

given to China’s Xiao Zi Yang, who presented 
a collection of eye-catching jewellery, in bronze 
and scarlet red, able to grab anyone’s attention. 
the D-la republica award went to Marius 
Janusauskas, the winner of the Diesel award 
in the its Fashion event.
at the end of its 2012 it was clear that all 
around the globe there are young people ready 
to demonstrate their talent to the world of 
fashion, accessories and jewellery, whether 
through angelic or devilish collections...

Finalmente, no its Jewelry, o prémio principal, 
apelidado de swarovski Elements – por ser esta 
marca a patrocinadora principal –, foi atribuído à 
chinesa Xiao Zi Yang, que apresentou uma coleção 
de joias vistosas, em bronze e encarnado, capaz 
de fazer parar qualquer olhar. o prémio Prêmio 
D-la republica foi para o lituano Marius 
Janusauskas, o mesmo que venceu o Prémio 
Diesel, na categoria its Fashion. 
no final do its 2012 ficou claro que nos quatro 
cantos do mundo há jovens prontos a dar cartas 
no mundo da moda, dos acessórios e das joias, 
quer seja com coleções angelicais ou diabólicas… www.itsweb.org 
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Cultivada em Portugal, mas reconhecida um 
pouco por toda a Europa, a glüen é uma marca 
de vestuário nacional que aposta sobretudo 
na versatilidade e sofisticação.
Para esta primavera/verão a aposta foi numa 
sensualidade casual e instintiva com pequenos 
laivos de romantismo, urbanismo, elegância e, 
em especial para os looks noturnos, um requinte 
subtil, mas elaborado. 

Cultivated in Portugal, but recognised throughout 
Europe, glüen is a Portuguese clothing label 
that focuses primarily on versatility and 
sophistication. For this spring/summer the focus 
was on casual and instinctive sensuality, with 
small hints of romanticism, urbanism, elegance 
and, in particular, on nocturnal look, with subtle 
yet elaborate refinement.

www.gluen.com

glüen
sensualidade natural
natural sensuality
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o designer Christophe lemaire imbuiu a nova 
coleção de banho da Hermès com peças de 
imensa vivacidade, mas também com um 
cariz mais simples e clássico, sem perder a 
irresistibilidade e sumptuosidade de ir para
a praia e fazer-se notar!
unis, graphiques, thalassa e Vent Portant são
as quatro gamas que compõem esta nova linha 
da marca francesa para o verão 2012. 

Designer Christophe lemaire has imbued the new 
swimwear collection from Hermès with pieces of 
great vivacity, but also with a simpler and more 
classic side, without forgetting the irresistibility 
and sumptuousness of going to the beach and 
getting noticed!
unis, graphiques, thalassa and Vent Portant are 
the four ranges making up this new collection 
from the French brand for summer 2012.

hermèS
sol com Delicadeza
sun and Delicateness

www.hermes.com
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Depois de lançar em 2008 o perfume Play, que conquistou todos os homens, 
e em 2010 o Play For Her, atraindo o olfato feminino, a givenchy acaba de 
apresentar o novo Play Sport, totalmente dedicado ao público masculino.
uma fragrância enérgica e que satisfaz com uma frescura assente em notas 
de bergamota, gengibre e menta, entre muitos outras essências.
Pelo seu lado multifacetado, Justin timberlake assumiu-se como imagem 
de marca do novo aroma.

after launching the fragrance Play in 2008, which was hit with men 
everywhere, and in 2010 Play For Her, attracting the interest of 
feminine noses, givenchy has just presented the new Play Sport, 
totally dedicated to the masculine public.
an energy filled fragrance and satisfying with a freshness 
based on hints of bergamot, ginger and mint, among many 
other essences.
given his multifaceted nature, Justin timberlake has 
become the face of the new aroma for the brand.

www.givenchy.com

play Sport
simples liberdade
simple Freedom

Mais do que possuir, a nova coleção da Jersey Company 
centra-se no sentir as roupas como confortáveis, 
autênticas, belas e genuínas. 
Com variadas inspirações, todas as peças devem ser 
descobertas, sobretudo aquelas que detêm a frescura 
de padrões floridos e campestres, coordenadas 
equilibradamente com outras  de tons muito coloridos, 
mas uniformes. 

More than just owning, the new collection from Jersey 
Company focuses on feeling the clothes as comfortable, 
authentic, beautiful and genuine.
With a range of inspirations, every piece should be 
discovered; especially those that boast the freshness of 
floral and rustic patterns, coordinated harmoniously with 
others of very colourful yet uniform shades.     

www.jerseycompany.com

jerSey Company
tom Campestre
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arizona Muse was the «muse» of Massimo Dutti 
for the spring/summer 2012 campaign, entitled 
Beyond the Horizon.
the model, photographed by Hunter & gatti, 
wore some of the most beautiful pieces of the 
new range, which, maintaining the classicism 
of the spanish label, has been lifted to simple 
and elegant silhouettes, while at the same time 
refined ,combining more neutral shades with 
brighter colours.

www.massimodutti.com

maSSimo
dutti
novas Perspetivas
new Perspectives 

Com 50 anos de história, a marca brasileira 
Havaianas tem lançado muitas tendências 
no momento de calçarmos o melhor e mais 
confortável chinelo para irmos para a praia.
lançando uma coleção especial, que celebra 
os azulejos típicos portugueses, que também 
revestem muitas casas típicas no Brasil, as 
slimgeometric têm uma pequena joia que 
embeleza de forma chique e étnica os 
conhecidos chinelos brasileiros. 

With 50 years of history, Brazilian brand Havaianas 
has led the way for when we put on the best and 
most comfortable flip-flops to wear to the beach.
launching a new special collection, which 
celebrates the typical ‘azulejo’ tiles of Portugal, 
which also line many traditional houses in 
Brazil, the ‘slimgeometric’ feature a small gem, 
embellishing the well know Brazilian footwear 
with a touch of chic and ethnicity.

www.havaianas.com

haVaianaS
Distinção a seus Pés
Distinction at Your Feet

arizona Muse foi a ‘musa’ da Massimo Dutti para 
a campanha primavera/verão 2012, intitulada 
Beyond the Horizon.
a modelo, fotografada por Hunter & gatti, trajou 
algumas das peças mais bonitas da nova linha 
que, mantendo o classicismo da marca espanhola, 
se elevou para silhuetas simples e elegantes, mas 
refinadas que conjugavam tons mais neutrais  
com cores mais vibrantes. 
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Para um passeio de fim de tarde na orla da praia, 
ou até mesmo para um jantar à beira do mar, a 
Mango criou uma gama de tendências estivais 
que combinam os brancos mais frescos e leves, 
em vestidos e túnicas pormenorizadas com 
bordados e rendas, e outros mais amarelados, 

mango
romantismo Marítimo
Maritime romanticism

www.mango.com

For an afternoon stroll on the beach, or even for a 
dinner beside the sea, Mango has created a range 
of summer trends that combine the freshest 
and lightest of whites in dresses and tunics with 
embroidered and lace detailing, and others that are 
more yellow, in thicker knitwear, with the deepest 

em tricots mais grosseiros, com o mais profundo 
azul-marinho presente em casacos, calções, 
vestidos e delicados casacos de malha.
Com pequenos apontamentos de dourado, 
presentes nos acessórios, resta optar por uns 
sapatos brancos ou azuis para complementar 
todo o conjunto que se pretende ligeiro e suave 
para uma agradável noite de verão. 

navy blue present in jackets, shorts, dresses and 
delicate knitted jackets.
With small gilded detailing, present in accessories, 
all that’s left is to choose some white or blue 
shoes to complement the whole outfit, which 
is a light and soft affair for a pleasant 
summer’s evening.
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Dentro de uma alimentação já de si saudável e equilibrada, 
encontramos alimentos com especiais poderes nutritivos 
e que contribuem seriamente para a saúde dos músculos, 
dos ossos, para o fortalecimento do sistema imunitário e 
até para combater a inflamação. são vários, mas deixo aqui 
alguns exemplos que pode consumir diariamente.
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Within in a diet, which is already is healthy and balanced, 
there are foods with special nutritional powers that 
seriously contribute to the health of muscles and bones, 
to strengthening the immune system and also to fighting 
inflammation. there are many such ‘superfoods’, and here 
are a few examples that can be eaten on a daily basis.

Alimentos
superpoderosos
superfoods

kiwi
Esta fruta é considerada uma construtora de ossos. tal 
como as bananas, o kiwi contém potássio, que protege 
os ossos. além disso, tem vitamina C e luteína, um 
carotenoide que não só é bom para os olhos como ajuda 
a reduzir o risco de doenças cardíacas. quem conseguir 
comê-los com casca, melhor ainda, porque a sua pele é 
muito rica em nutrientes.

mirtiloS
ricos em antioxidantes e excelentes para fortalecer o 
sistema imunitário. Estas pequenas bagas são poderosas 
e ajudam a prevenir uma série de enfermidades que vão 
desde o cancro às doenças do coração. uma mão cheia 
de mirtilos possui mais antioxidantes do que qualquer 
outra fruta. Para fazer um lanche super saudável misture 
morangos, mirtilos e regue com sumo de limão.

ameixaS SeCaS
são ricas em cobre e boro, dois elementos que ajudam a 
combater a osteoporose. além disto, possuem inulina, um 
nutriente composto por frutose encontrado também em 
vegetais como a chicória. a inulina é uma fibra alimentar 
solúvel que não é digerida no estômago, chegando intacta 
ao intestino, onde atua como um alimento prebiótico, 
ou seja, que alimenta as bactérias intestinais, e cria um 
ambiente acídico que, por sua vez, facilita a absorção de 
cálcio. Para aumentar a energia e fortalecer os ossos, 
coma quatro ou cinco ameixas secas por dia.

kiwi Fruit
this fruit is considered a bone builder. like the banana, 
the kiwi fruit contains potassium, which protects bones. in 
addition, it contains vitamin C and lutein, a carotenoid that 
is not only good for the eyes, but also helps reduce the risk 
of cardiac diseases. if you can manage it, try to eat them 
with their skin, because this is very rich in nutrients.

BlueBerrieS
rich in antioxidants and excellent for strengthening the 
immune system, these small berries are powerful and 
help prevent a series of illnesses, including anything from 
cancer to heart disease. a handful of blueberries has more 
antioxidants than any other fruit. For a super healthy snack, 
mix some strawberries with some blueberries and drizzle 
with lemon juice.

pruneS
Prunes are rich in copper and boron, two elements that 
help fight osteoporosis. in addition, they contain inulin, 
a nutrient made up of fructose also found in vegetables 
such as chicory. inulin is a soluble dietary fibre that is not 
digested in the stomach, but rather reaches the intestine 
intact, where it acts as a prebiotic food, that is to say it 
feeds intestinal bacteria, and creates an acidic environment, 
which, for its part, aids the absorption of calcium. to 
increase energy levels and strengthen bones, eat four 
or five prunes a day.
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ananáS
Para combater a inflamação. Esta fruta é uma potente 
mistura de vitaminas, enzimas e antioxidantes. o ananás 
é um potente cocktail anti-inflamatório, também graças à 
sua enzima mais abundante, a bromelaína, que está mais 
presente no talo da fruta. Esta enzima pode ser utilizada 
em lesões desportivas, traumatismos e inchaços, graças 
ao seu efeito contra a inflamação. Mas o ananás vai mais 
longe e pode proteger-nos contra a degeneração macular, 
a artrite e o cancro do cólon. Coma uma boa fatia de 
ananás três vezes por semana.

lentilhaS
Para fazer músculo. Claro que não é para ficar com ar de 
adepto da musculação, mas sim para contribuir para a 
saúde dos músculos de um modo geral, porque são muito 
ricas em proteínas, zinco e vitaminas do complexo B. Estes 
dois últimos nutrientes têm uma vantagem acrescida: 
são importantes para uma boa saúde sexual. Coma meia 
chávena de lentilhas cozidas duas vezes por semana. 
uma única dose deste alimento cobre todas as suas 
necessidades nutricionais.

pineapple
to fight inflammation, this fruit is a powerful blend of 
vitamins, enzymes and antioxidants. the pineapple is a 
powerful anti-inflammatory cocktail, also thanks to its 
most abundant enzyme, bromelain, which is present in 
the stalk of the fruit. this enzyme can be used in sports 
injuries, trauma and swelling, thanks to its powers against 
inflammation. But the pineapple does much more, and can 
protect you against macular degeneration, arthritis and 
cancer of the colon. Eat a good slice of pineapple three 
times a week.

lentilS
lentils help make muscles. obviously not so you start 
looking like a bodybuilder, but to help promote the good 
health of muscles in general, because they are very rich in 
proteins, zinc and B complex vitamins. these last two have 
an added advantage: they are important for good sexual 
health. Eat half a cup of cooked lentils twice a week. a 
single dose of this food covers all your nutritional needs.

www.clinicadotempo.pt
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linSeedS
Who would ever have thought such tiny seeds could be so 
powerful? they are basically the fish of the earth, when 
you consider their high levels of omega 3 fatty acids, which 
before anything else are excellent for your mood, as they 
help fight depressive moments.
Every day eat a tablespoon of ground linseeds. You can 
grind them at home or buy them already ground.      

pomegranate
this can be eaten as a fruit, but its juice is a powerful 
weapon against cancer. thanks to the polyphenol 
ellagitannins, which give this biblical fruit with one 
thousand seeds its red colour, pomegranate can slow 
down the growth of cancer cells in the prostate. Healthy, 
protective and pleasant, drink one glass of pomegranate 
juice a day.

linhaça
quem diria que umas sementes tão pequeninas poderiam 
ser tão poderosas. Basicamente, são o peixe da terra, 
considerando o seu elevado teor de ácidos gordos 
ómega-3, que além de tudo são excelentes para o humor, 
pois ajudam a combater os estados depressivos. Consuma 
todos os dias uma colher de sopa de sementes reduzidas a 
pó. Pode moê-las em casa, ou comprar a linhaça já em pó.

romã
Pode ser consumida inteira, mas o seu sumo é uma 
poderosa arma contra o cancro. graças aos elagitaninos, 
da classe dos polifenóis, que dão a cor vermelha a este 
fruto bíblico de mil sementes, a romã pode diminuir o risco 
da maior parte de cancros. um estudo americano revelou 
que o sumo de romã pode travar o crescimento das células 
cancerígenas da próstata. saudável, protetor e agradável, 
beba um copo de sumo de romã por dia.



os óculos de sol da louis Vuitton transbordam estilo e 
caráter. indispensáveis para se poder lançar um olhar sem 
se ser visto ou para ser alvo de todos os olhares, a coleção 
Primavera-Verão da louis Vuitton foi encarnada por 12 
personalidades e artistas internacionais, oriundos de áreas 
tão distintas como a moda, a pintura de rua, a música ou a 
ilustração. Mary, modelo londrina, escolheu estes anthéa 
laranja, que condizem bem com a sua atitude segura 
e cosmopolita. 

the sunglasses by louis Vuitton overflow with style and 
character. indispensable when stealing a glance without 
being seen, or to be the centre of everyone’s attention, 
the spring/summer collection from louis Vuitton has been 
embodied by 12 international personalities and artists, 
from areas as far ranging as fashion, street painting, music 
or illustration. london model Mary, chose these orange 
anthéa, which go well with her safe and cosmopolitan look.

www.louisvuitton.com 

louiS Vuitton
Estilo e Caráter
style and Character
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Marca portuguesa de sapatos, bolsas e cintos, a Missanga 
é o resultado da evolução de rilei, uma outra marca criada 
em 1945. 
orientada por uma filosofia de modernidade e constante 
evolução, a Missanga é composta por objetos intemporais, 
fabricados com a máxima atenção ao detalhe, que estão na 
moda, diferenciando-se, no entanto, de tudo o resto que o 
mercado tem para oferecer. 

the Portuguese shoe, bag and belt brand, Missanga is 
a result of the evolution of rilei, another brand created 
in 1945.
guided by a philosophy of modernity and constant 
evolution, Missanga is composed of timeless objects, 
made with the height in attention to detail, which are also 
fashionable, standing out, however, from everything else 
available on the market.

www.missanga.com.pt 

miSSanga
Malas intemporais
timeless Bags
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Frames of Life, a coleção de óculos de sol lançada 
pela giorgio armani em 2010, apresenta a nova 
campanha publicitária primavera/verão 2012. 
Filmada em saint tropez, a preto e branco, numa 
viagem de verão, esta é uma coleção intemporal 
que tenta acompanhar instantes de vida, 
intimistas e exclusivos, que são a essência destes 
óculos de sol.

Frames of Life, the sunglasses collection 
launched by giorgio armani in 2010, presents a 
new ad campaign for spring/summer 2012. Filmed 
in saint tropez, in black and white, on a summer 
trip, this is a timeless collection, designed to 
accompany intimate and exclusive moments in 
life, which are the essence of these sunglasses.

Shark é a nova linha de relógios da marca italiana roccobarocco. 
Disponível em branco e vermelho, branco e preto e branco e roxo, 
destaca-se no Shark o logótipo bem visível no mostrador e a 
bracelete em pele colorida.
Bonitos acessórios de moda, estes novos relógios da roccobarocco 
são ideais para pessoas com personalidades fortes.

Shark is the new range of watches from italian brand roccobarocco. 
available in white and red, white and black, and white and purple, 
Shark’s highlights include the highly visible logo on the face and the 
colourful leather strap.
Pretty fashion accessories, these new watches from roccobarocco 
are ideal for people with strong personalities.

www.roccobarocco.it 

roCCoBaroCCo
Pulsos com Personalidade
Wrists with style

www.armani.com 

giorgio armani
intemporal e intimista
timeless and intimate

Esta não é uma coleção para qualquer viajante, mas para aqueles 
que querem que o local de embarque seja um lugar feliz. 
Disponíveis em diversas cores e tamanhos, as novas malas, sacos 
e trolleys da Kipling são práticas e adequam-se a qualquer tipo de 
viagem, revelando-se ainda um belo acessório.

this is not a collection for any traveller, but for those who want 
their passage through airports to be a happy event.
available in various colours and sizes, the new suitcases, bags 
and trolleys from Kipling are practical and suitable for any kind of 
journey, while at the same time an attractive accessory.

www.kipling.com 

kipling
Embarques Felizes
Happy travels
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Como os sapatos que produz para o ballet clássico, 
também as malas repetto são feitas com a máxima 
atenção ao detalhe. Exigem artesãos competentes 
e com saber acumulado de anos de trabalho. o 
resultado são objetos requintados, agradáveis à 
vista e ao toque, quase tão subtis e delicados as 
sabrinas de ballet. 

Just like the shoes it produces for the classic 
ballet, repetto bags are also made with the height 
in attention to detail. they require competent 
craftsmen with expertise accumulated over 
years of work. the result is sophisticated objects, 
pleasant to the eye and to the touch, almost as 
subtle and delicate as ballet pumps.

www.repetto.com 

repetto
artesanais e Delicadas
Handcrafted and Delicate

www.uggaustralia.com  

o espírito californiano dos anos 40, com todo 
o seu luxo, brilho e sofisticação, inspirou a nova 
coleção primavera-verão da ugg australia. as 
cores ‘pop’, os padrões festivos e as silhuetas 
modernas deram origem a sapatos e acessórios 
que são o espelho desse tempo em que as 
senhoras se vestiam para jantar e dançar em 
iates, ao largo da costa de Malibu.

the Californian spirit of the 40s, with all its 
luxury, sparkle and sophistication, has served as 
inspiration for the new spring/summer collection 
from ugg australia. the ‘pop’ colours, the festive 
patterns and the modern outlines give rise to 
shoes and accessories that are the reflection of 
this time when ladies dressed for dinner dances
on yachts, off the coast of Malibu.

ugg
regresso à Califórnia 
return to California

Locura é o nome da mais recente coleção Eugenia 
by tous. Compostas por círculos finos em prata 
combinados com ágatas de cores diferentes 
e charms com motivos naturais, como a lua, a 
libelinha e flor, as peças de Locura são feitas em 
prata e vermeil (prata coberta por uma camada de 
ouro de 18 quilates) e revelam-se extremamente 
coloridas e divertidas.

Locura is the name of the latest Eugenia by 
tous collection. Comprising fine circles in silver, 
combined with agates in different colours and 
charms with natural motifs, such as the moon, 
dragonfly and flower, Locura pieces are made in 
silver and vermeil (silver coated with a layer of 
18-carat gold) and are very colourful and fun.

www.tous.com 

touS
Beleza Divertida
Fun Beauty
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sinónimo de leveza e simplicidade, o verão pede 
acessórios que se coadunem com ele, como os da 
nova coleção da Pandora.
inspirados na natureza, os brincos, pulseiras e 
anéis Pandora são finalizados à mão com metais 
preciosos, gemas brilhantes e bonitas pérolas. 
as joias podem ser personalizadas, convertendo 
cada peça num objeto único e irrepetível.

synonymous with lightness and simplicity, 
summer requires accessories that fit with it, 
such as the new collection from Pandora.
inspired by nature, the Pandora earrings, 
bracelets and rings are hand finished with 
precious metals, sparkling gems and pretty pearls.
the jewellery can be personalised, converting 
each piece into a unique, one-off objects.

pandora
inspirada na natureza
inspired by nature

www.pandoragroup.com 

www.camelactive.de 

a nova coleção Camel ative vai ao encontro do 
espírito aventureiro da marca com malas e porta- 
-moedas robustos e duradouros. são peças que 
não descuram o design, mas que são desenhadas 
para serem práticas e sobreviverem mesmo nas 
situações mais adversas. a coleção Rústico e Riga, 
nas imagens, representam esse mesmo espírito, 
revelando-os os acessórios ideais para homens 
cosmopolitas e que gostam de arriscar.

the new Camel active collection responds to the 
adventurous spirit of the brand with rugged and 
durable bags and wallets. they are items where 
looks are not overlooked, but which are designed 
to be practical and to survive even the most adverse 
of situations. the Rustico and Riga collection, 
shown here, represents this same spirit, revealing 
the ideal accessories for cosmopolitan men who 
like taking risks.

Camel atiVe
Para Homens aventureiros 
For adventurous Men
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jaeger-leCoultre 
arte portugueSa
arte no tempo
art in time

www.jaeger-lecoultre.com
www.torresdistrib.com

sob a chancela da torres Distribuição, 
representante da marca de alta relojoaria 
suíça, criou-se, desde 2000, um projeto que 
associa a Jaeger-leCoultre a vários artistas 
plásticos nacionais.
Depois de Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro, 
Paula rego e José guimarães terem dado o seu 
contributo para edições limitadas do modelo 
reverso, Julião sarmento foi o último convidado 
que deu uma interpretação feminina ao tempo.
o reverso/arte Portuguesa Julião sarmento tem 
duas edições limitadas: o grande reverso 976 
em ouro rosa, limitado a 20 unidades, e em aço, 
limitado a 30 exemplares. 

under the seal of torres Distribuição, Portuguese 
representative of the swiss luxury watchmaker, a 
project associating Jaeger-leCoultre with various 
Portuguese artists has been enjoyed since 2000.
Following contributions for limited editions of 
the reverso model from Júlio Pomar, Manuel 
Cargaleiro, Paula rego and José guimarães, Julião 
sarmento is the latest guest artist, giving a 
feminine interpretation of time.
the reverso/arte Portuguesa Julião sarmento 
comes in two editions: the grande reverso 976 in 
pink gold, limited to 20 units and in steel, limited 
to 30 watches. 

156  ˙
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segundo os arquétipos americanos, um camião 
tem de ter feições muito robustas, fortes e 
possantes, no entanto o designer inglês Josh 
shercliff procurou suavizar esse conceito. assim, 
tentou aplicar as noções europeias de elevado 
desempenho e estilo e concebeu uma nova gama 
de camiões aerodinâmicos de longo curso.
Aero Truck possui um design mais elegante no 
qual a largura dos eixos dá maior estabilidade e 
segurança, permitindo um controlo mais eficaz da 
velocidade, além do seu amplo tejadilho ampliar 
os ângulos de visão. 
Concebido para 2030, este novo protótipo irá 
reduzir as emissões de carbono ao incorporar 
células que produzam hidrogénio como forma de 
combustível que origina energia limpa de  
alta eficiência. 

aero truCk
Converter Padrõeṡ  Changing standards
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Josh shercliff Fotografia Photography

according to the american model, a lorry or 
rather truck should have very robust, strong and 
powerful features. English designer Josh shercliff 
has however chosen to soften this concept. thus, 
he has tried to apply the European notions of 
high performance and style and has designed a 
new range of aerodynamic long haul trucks.
Aero Truck features a more elegant design in 
which the width of the axles ensures greater 
stability and safety, allowing a more efficient 
speed control, in addition to its ample transparent 
roof increasing field of vision.
intended for 2030, this new prototype will reduce 
carbon emissions by incorporating cells producing 
hydrogen as a fuel that allows clean and high 
energy efficiency.

www.coroflot.com/jshercliff
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limouSine BeaCh CruiSer
serviço Especial ˙ special service
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ gray design Fotografia Photography

É nos nichos de mercado premium que surgem 
algumas das ideias mais criativas, tal como o 
projeto Strand Craft Limousine Beach Cruiser, do 
estúdio gray Design. 
idealizado como um serviço exclusivo para 
grandes cadeias hoteleiras, este veículo está 
altamente otimizado para que os passageiros 
possam desfrutar ao máximo de longos passeios 
nas melhores praias do mundo e nas zonas 
costeiras mais afamadas, sem esquecer o 
conforto e estilo extremos.
o seu painel rebaixado e o tejadilho de lona 
aumenta a sensação de liberdade, enquanto os 
interiores, revestidos a couro alcantara, com 
pormenores em alumínio escovado, instrumentos 
da Breitling e com cristais swarovski tornam este 
novo serviço muito especial e faustoso. 

some of the most creative ideas come from the 
premium niches of the market, such as the Strand 
Craft Limousine Beach Cruiser, from the gray 
Design studio.
Designed as an exclusive service for large 
hotel chains, this vehicle is fully optimised for 
passengers to enjoy maximum visibility on trips 
to the best beaches of the world and in the most 
famous of coastal areas, without forgetting 
extreme comfort and style.
its low dashboard and canvas roof add to 
the feeling of freedom, while the interiors, 
upholstered with alcantara leather, with trim 
elements in brushed aluminium and chrome, on 
board clockwork by Breitling and trim details 
accentuated by swarovski crystals, make this 
new service very special and luxurious.

www.graydesign.se
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Bmw i8 ConCept Spyder
Dinâmica Emocional ˙ Emotional Dynamics
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ BMw group  Fotografia Photography

Depois dos modelos BMW i3 Concept e BMW i8 
Concept, a sub-marca «i» para veículos elétricos  
e híbridos lança o novo protótipo, o BMW i8  
Concept Sypder.
o design leve e aerodinâmico, valores da nova 
arquitetura lifeDrive, representa-se sobretudo 
nas portas dianteiras giratórias e na porta 
traseira em vidro transparente. Esta estrutura 
modular e suave, desenvolvida com materiais 
como carbono reforçado e fibra de plástico e 
alumínio especial, garante a redução de peso e um 
aumento da segurança em caso de colisões.
o motor elétrico, abastecido a bateria de iões 
de lítio que pode ser recarregada em duas horas 

Following the BMW i3 Concept and the BMW i8 
Concept models, the «i» sub-brand of electric 
and hybrid vehicles launches a new prototype 
– the BMW i8 Concept Spyder. the light and 
aerodynamic design, values of the new lifeDrive 
architecture, is represented in particular in the 
revolving front doors and in the transparent 
glass rear door. this modular and sleek structure, 
developed with materials such as reinforced 
carbon, plastic fibre and special aluminium, 
ensures weight reduction and increases safety 
in the event of collisions. the electric motor, fed 
by lithium ion battery which can be recharged in 
two hours in any domestic electric socket makes 
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Pela comemoração do 30º aniversário da prova Mil Milhas, a arbath 
apresentou o 695 Maserati Edition, um modelo especial, limitado a 
499 unidades. 
o temperamento desportivo de um automóvel alia-se à requintada 
elegância estética de um descapotável. a pintura em Bordeaux 
Pontevecchio, a capota, de comando elétrico, os bancos revestidos 
em pele bege sabbia com a inscrição ‘695’ gravada e o logótipo da 
marca no volante são pormenores raros.   

to commemorate the 30th anniversary of the Mille Miglia race, 
abarth presents the 695 Maserati Editon, a special model, limited to 
499 units.
the sporting temperament of a car is combined with the refined 
aesthetic elegance of a convertible. the paintwork in Bordeaux 
Pontevecchio, the electrically operated roof, the seats upholstered in 
beige sabbi leather with the inscription ‘695’ and the brand’s logo on 
the steering wheel are rare details.

em qualquer tomada elétrica doméstica torna o BMW i8 Concept 
sypder super leve e com uma potência de 354 cv, quando combina 
o motor elétrico com o motor de combustão a gasolina. Por 
segurança, a velocidade máxima controlada eletronicamente é  
de 250km/h.
o interior deste cabriolé de dois lugares proporciona uma condução 
baixa com um ecrã de 22,4cm que exibe todas as informações do 
carro em três dimensões e em alta resolução. É primorosamente 
revestido com uma mistura de carbono, couro e plástico, criando um 
automóvel de fascínio especial e muito apelativo.

the aBarth
695 maSerati edition
Pequena raridade ˙ small rarity
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ abarth Press Fotografia Photography

www.abarthspecialties.com

the BMW i8 Concept spyder super light and with a power of 354 
hp, when combining the electric motor with the petrol fuelled 
combustion engine. as a safety measure, the maximum speed is 
controlled electronically to 250 km/h.
the interior of this two-seater cabriolet provides a low driving 
position with a 22.4-cm screen displaying all information about 
the car in three dimensions and high resolution. it is expertly lined 
with a blend of carbon, leather and plastic, creating an especially 
fascinating and attractive vehicle.

˙ Modelo ˙ Model
BMW i8 Concept spyder

˙ Marca ˙ Make 
BMW i

˙ origem ˙ origin
Alemanha ˙ Germany

www.bmw-i.com.pt



Primeiro surgiu o smart Fortwo Electric Drive, 
depois a smart Ebike e mais recentemente a Smart 
Escooter que deverá chegar ao mercado em 2014.
Pensando cada vez mais nas necessidades de 
mobilidade ecológica para o futuro, este novo 
modelo, que deriva do protótipo de duas rodas, 
deverá acoplar na traseira o motor elétrico com 
uma velocidade máxima de 45 quilómetros por 
hora e com uma autonomia de 100 quilómetros.
sendo um perfeito veículo com emissões zero, 
apelando aos mais ecologistas, também detém um 
encanto visual que desperta os amantes do design 
pelas suas feições simples, ergonómicas com 
apontamentos verdes. 

Smart eSCooter
Veículo Verde ˙ green Car
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ daimler group  Fotografia Photography

www.smart.pt

First came the smart Fortwo Electric Drive, then 
came the smart Ebike and more recently the  
Smart Escooter, which should come onto the 
market in 2014.
increasing taking the needs of ecological mobility 
of the future into account, this new model, which 
is a development from the two wheel prototype, 
will contain in its rear an electric motor with a top 
speed of 45 kilometres per hour and a range of up 
to 100 kilometres.
as the perfect zero emissions vehicle, attracting 
the most eco conscious, it also has a visual charm 
about it that appeals to fans of design for its 
simple, ergonomic lines with green detailing.
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surge agora nos céus um dos melhores jatos 
executivos de médio porte, com linhas discretas, 
delicadas, mas que surpreendem pela sua elevada 
capacidade de conforto e segurança durante um 
voo a alta amplitude. 
Consegue imaginar ir de singapura até Hong 
Kong em menos de 3h30min ou de los angeles 
a Boston sem fazer qualquer paragem? o 
novo Cessna Citation latitude garante essas 
performances e tem amplo espaço para dois 
tripulantes e até oito passageiros. a cabine tem 

Jetting into the skies, this is one of the best 
midsize business jets, with discreet and delicate 
lines, surprising for its heightened ability for 
comfort and safety in spacious surroundings.
Can you imagine flying from singapore to Hong 
Kong in less than 3 ½ hours or non-stop from los 
angeles to Boston? the new Cessna Citation 
latitude guarantees such performance levels and 
has ample space for two flight crew members and 
up to eight passengers. the cabin has sidewall 
storage, large and ergonomic seats, as well as a 

Citation latitude
amplitude no ar ˙ spacious Flying
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ cessna aircraft company Fotografia Photography
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armazenamento lateral, grandes e ergonómicos assentos, além de 
um sofá duplo para acomodação extra e iluminação lED com ajuste 
variável para as luzes de leitura.
no cockpit, o ambiente de voo consegue ser mais intuitivo que 
um jato comercial, detendo uma segurança de classe mundial e 
fiabilidade graças aos sistema garmin g5000.  os três monitores 
de 14 polegadas e os quatro painéis de controlo oferecem uma 
inigualável facilidade de controlo e manutenção do voo para o piloto, 
maximizando o prazer de voar. 

o mais recente helicóptero da Bell Helicopter não é apenas o melhor 
da sua classe, mas o primeiríssimo  da classe.
De porte supermédio, o Bell 525 relentless foi projetado para ser 
muito flexível, funcional, sem esquecer o conforto da cabine com 
layout configurável até 16 lugares sentados.
a sua plataforma de voo com os mais avançados sistemas garmin 
permite uma excelente consciência situacional e a sua aerodinâmica, 
de estrutura robusta, oferece a melhor capacidade de carga para 
atender a possíveis necessidades em missão. 

double sofa for extra accommodation and adjustable lED lighting 
for reading lights.
in the cockpit the flight deck environment becomes more intuitive 
than a commercial jet, with world class safety and reliability thanks 
to the garmin g5000 system. the three 14-inch monitors and the 
four control panels offer unrivalled ease of control and maintenance 
of the flight for the pilot, maximising the pleasure of flying.

the latest helicopter from Bell Helicopter isn’t just the best in its 
class, but also the best in terms of class.
the super-medium Bell 525 relentless has been designed to be 
highly flexible and functional and with a layout configurable to up 
to 16 seated places.
its flight deck with the most advanced of garmin systems gives 
excellent situational awareness and 
its aerodynamics, and rugged airframe, offer better payload range 
to meet customer  mission requirements.

Bell 525 relentleSS
Primeiro na Classe ˙ First in Class
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ Bell helicopter Fotografia Photography

 www.bell525supermedium.net

˙ Modelo ˙ Model
Cessna Citation Latitude

˙ Marca ˙ Make 
Cessna Aircraft Company

˙ origem ˙ origin
Kansas, eUA

www.citationlatitude.com



o terceiro dos cinco interiores inovadores comissionado pela BaE systems à Design q 
tem em vista o mercado de aviões charter, sendo direcionado para transportar equipas 
desportivas, celebridades, músicos e outras grandes personalidades para o lançamento 
de produtos exclusivos. 
Como se de uma limusina voadora se tratasse, o aBJ Fusion tem um ambiente 
ultramoderno que, graças à elegante e requintada iluminação, encoraja a socialização 
durante o voo.

the third of the five innovative interiors commissioned by BaE systems from Design q 
is aimed at the charter plane market, and created to transport sports teams, celebrities, 
musicians and other major personalities to the launch of exclusive products.
as if it were a flying limousine, the aBJ Fusion has an ultramodern environment, which, 
thanks to elegant and sophisticated lighting, encourages socialising during the flight.    

www.designq.co.uk
www.baesystems.com

aBj FuSion
limusina dos ares
limousine of the air
˙ Patrícia Ramos texto text ˙ design q Fotografia Photography
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g108
imponente e íntimo
impressive and intimate
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ lila-lou Fotografia Photography

o super iate g108, desenhado pela empresa 
inglesa lila-lou, é um exemplo perfeito de  
como se pode conjugar grandes volumes com 
espaços íntimos. 
Com 108 metros de comprimento, o g108 foi 
desenhado para proporcionar o máximo conforto 
aos seus ocupantes. Para além dos espaçosos 
decks exteriores que saltam imediatamente à 
vista, pelo seu design único e formas marcantes, 
e pelas inúmeras plataformas e balcões que 

the g108 super yacht, designed by English 
company lila-lou, is a perfect example of  
how large volumes can be combined with  
intimate spaces.
Measuring 108 metres in length, the g108 has 
been designed to provide the maximum in comfort 
to its occupants. in addition to the spacious outer 
decks that prove an instant eye-catcher, given 
their unique design and striking shapes, and the 
countless platforms and balconies that create a 
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criam uma espécie de beach club dentro do barco, 
impressionam os interiores com acomodações 
íntimas e confortáveis, que convivem lado a lado 
com grandes salões e salas com vistas de 270 
graus, o que é absolutamente único num iate 
deste tamanho.
Podendo atingir uma velocidade máxima de 25km 
por hora, este elegante iate está desenhado para 
poder receber 22 convidados.

kind of beach club within the boat, the interiors 
impress with their intimate living accommodation, 
which rub shoulders with the spacious saloons and 
lounges with 270-degree views, something that is 
entirely unique on a yacht of this size.
able to reach a top speed of 25 km/h, this elegant 
yacht is designed to accommodate 22 guests.

˙ Modelo ˙ Model
G108

˙ Marca ˙ Make 
Lila-Lou

˙ origem ˙ origin
Londres, reino Unido ˙ 

London, United Kingdom

www.lila-lou.com 

Sleighride
Beleza clássica ˙ Classic Beauty
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ adam Voorhees Fotografia Photography

Clássico nas linhas, mas ultra moderno nas 
tecnologias que incorpora. É este o mote para o 
novo sleighride, a cargo do gabinete de design 
adam Voorheers. 
iate desenhado para proporcionar aos ocupantes 
uma vivência lifestyle, o sleighride sempre se 
caracterizou por ser largo e rápido. a estas 
características, o novo modelo acrescenta 
um sistema de navegação automático, 
espaços refinados, luxuosos e adequados ao 
entretenimento e ao relaxamento, com muito 
espaço para receber família e amigos. 

Classic in its lines, but ultra modern in the 
technologies it contains. this the motto for the 
new sleighride, created by the adam Voorheers 
design studio.
as a yacht designed to provide occupants with 
a true lifestyle experience, the sleighride has 
always been broad and fast. Joining these facets, 
the new model includes an automatic navigation 
system, sumptuous, luxurious spaces suited to 
entertainment and relaxation, with plenty of space 
for welcoming family and friends.

www.adamvoorhees.com 
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De formas redondas, orgânicas e surreais, o 
allochroous, projetado por Ezgi aksan e ambra 
Ceronetti, inaugura um novo capítulo na história 
dos barcos de luxo. 
Vencedor do prémio Barco dos sonhos, no 
Millennium Yatch Design award, competição 
internacional que premeia os melhores projetos 
em várias categorias, o allochroous deve o nome 
à capacidade inerente de se transformar, graças 
aos azulejos em vidro especiais que possui e que 
permitem que as suas cores se modifiquem ao 
longo do dia, dependendo da temperatura externa. 
Para além disso, as abas laterais do barco podem 
ser fechadas quando ele está em movimento. 
Especialmente concebido para concertos em 
alto mar, o allochroous move-se a energia 
elétrica, o que o torna sustentável, para além de 
extremamente belo. 

With its round, organic and surreal shapes, the 
allochroous, designed by Ezgi aksan and ambra 
Ceronetti, opens a new chapter in the history of 
luxury boats.
Winner of the Dream Boat prize at the Millennium 
Yacht Design award, an international competition 
giving awards in various categories, the 
allochroous owes its name to its inherent ability 
to transform, thanks to the special glass tiles 
it features and which allow it to change colour 
throughout the day, in accordance with external 
temperature. in addition to this, the outer edges of 
the boat can be closed when it is moving.
Designed especially for concerts out at sea, the 
allochroous runs on electric energy, making it 
sustainable, besides being extremely beautiful.

www.ezgiaksan.com 
www.thebox29.blogspot.pt 

alloChroouS
onírico e mutante ˙ Dreamlike and changing
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ ezgi aksan e ambra ceronetti Fotografia Photography
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CronoS 
Pelo prazer de navegar ˙ For the pleasure of sailing
˙ andreia Barros ferreira texto text ˙ simone Madella Fotografia Photography 

o galeão, nobre barco do passado, foi a inspiração 
para simone Madella e lorenzo Berselli, dois 
designers italianos, criarem o Cronos. 
Vencedor de uma menção honrosa no Millennium 
Yacht Design award, o Cronos resulta da vontade 
de Madella e Berselli quebrarem a corrente 
de se criarem enormes e luxuosos barcos, 
cujos interiores se assemelham a autênticos 

the galleon, noble boat of the past, was the 
inspiration for simone Madella and lorenzo 
Berselli, two italian designers, when they  
created Cronos.
Winner of an honourable mention at the 
Millennium Yacht Design award, the Cronos 
results from the desire of Madella and Berselli to 
break with the flow and to create enormous and 
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www.titans88.blogspot.pt 
www.lorenzo-berselli.blogspot.fr

apartamentos, havendo incoerência completa 
entre os interiores complexos e os exteriores 
simples. o propósito dos designers é encontrar 
essa harmonia, de modo a criar um barco único, 
contemporâneo, mas com uma alma antiga, isto 
é, um iate capaz de apreciar os prazeres de se 
passear sem pressas em alto mar.
Desenhado para ser lento de modo a tornar o 
prazer da navegação mais intenso, o Cronos 
apresenta um consumo de combustível reduzido, 
uma excelente aerodinâmica e uma boa 
performance. navegar nele será sempre uma 
experiência onírica e relaxante.

luxurious boats, the interiors of which resemble 
real apartments, with the complex interiors and 
simple exteriors entirely disparate. the suggestion 
of the designers is to achieve this harmony, so 
as to create a unique and contemporary vessel, 
which still has an old soul, meaning a yacht able 
to appreciate the pleasures of sailing the seas 
without any hurry.
Designed to be slow, so as to intensify the 
sailing pleasure, the Cronos presents low fuel 
consumption, excellent aerodynamics and great 
performance levels. sailing in it will always prove a 
dreamlike and relaxing experience.
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www.jinyoungdesign.com 

Desenhado para aqueles que utilizam a câmara 
fotográfica mais do que qualquer outra aplicação, 
o iPhone Pro Concept é um passo em frente na 
qualidade da imagem disponibilizada pela marca. 
Desenvolvido pelo designer Jinyoung Choi, o 
protótipo está pensado para ter uma câmara 
fotográfica 3D de 1.2 megapixéis, um alto-falante 
portátil e um disco rígido removível.

Designed for people who use their iPhone camera 
more than any other application, the iPhone Pro 
Concept is a step forward in image quality offered 
by the brand.
Developed by designer Jinyoung Choi, the prototype 
has been created to have a 1.2 megapixel 3D 
camera, a portable loudspeaker and a removable 
hard disk.
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www.bang-olufsen.com 

Criado para ser acoplado no iPad, o novo BeoPlay 
A3, da Bang & olufsen, foi desenhado para 
revelar uma definição sonora e separação estéreo 
de qualidade imbatível.
Com apenas 1,5kg, é leve o suficiente para ser 
usado no sofá, sendo possível apoiá-lo numa 
mesa para que funcione como um ecrã de 
cinema. O BeoPlay A3 possui Adaptative Stereo 
Orientation, uma aplicação que escolhe uma das 
quatro colunas que tem integradas para garantir a 
melhor qualidade sonora em todos os momentos.

Created to be work with the iPad, the new 
BeoPlay A3, from Bang & olufsen, has been 
designed to reveal unbeatable sound definition 
and stereo separation.
Weighing just 1.5 kg, it is light enough to be used 
on the sofa, while also able to stand on a table, so 
that it works as a cinema screen. the BeoPlay A3 
has adaptive stereo orientation, an application 
that chooses one of its four built-in speakers to 
ensure the best sound quality at all times.
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iphone pro ConCept
telemóvel fotográfico
Photographic mobile phone
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Beoplay a3
Música móvel ˙ Mobile music
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Mais flexível, leve e transparente, o novo Crackberry, desenhado 
por John anastasiadis, é um telemóvel que se diferencia sobretudo 
pela nova tecnologia para o ecrã. 
Cada telefone apresenta-se com uma cobertura inteligente que 
sabe a diferença entre um toque intencional e uma mão a segurar 
o telefone. Para além disso, essa capa protetora permite separar 
a área de trabalho de uma outra mais tridimensional, oferecendo 
aplicações para os negócios e entretenimento. 
Este novo telefone foi desenhado para a Blackberry visto que a 
marca já permite correr aplicações android.

CraCkBerry
inteligente e funcional
intelligent and functional

More flexible, light and transparent, the new Crackberry, designed 
by John anastasiadis, is a mobile phone that stands out for its new 
screen technology.
Each phone is presented with an intelligent wrap around screen, 
which knows the difference between an intentional touch and a 
hand simply holding the phone. in addition to this, this protective 
cover allows you to separate the work area from another more 
three-dimensional one, offering applications for businesses and 
entertainment.
this new phone has been designed for Blackberry given that the 
brand now can run android applications.

www.coroflot.com/janastasiadis 

www.f-bertrand.com 

o designer F. Bertrand criou um dispositivo que é 
um encontro entre um relógio e um smartphone. 
Com pequenos ecrãs tácteis, o Watch the Future 
chega com várias aplicações, como a possibilidade 
de consultar o tempo, enviar sMs, ouvir música, 
gerir contactos ou utilizar o gPs. no futuro, F. 
Bertrand gostaria que o relógio fosse capaz de 
detetar emoções através do pulso. 
o Watch the Future é compatível com os sistemas 
Smartphone e android. 

Designer F. Bertrand has created a device that is 
a blend of watch and smartphone.
With small touch screens, the Watch the Future 
comes with a range of applications, such as the 
ability to tell the time, send a text message, listen 
to music, manage contacts, or use gPs. in the 
future, F. Bertrand would like the watch to be able 
to detect emotions though the pulse in 
your wrist.

watCh the Future
Relógio ou smartphone? ˙ Watch or smartphone?
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www.logitech.com 

Com células solares incluídas, o novo teclado  
solar sem fios da logitech é compatível com  
Mac, iPad e iPhone. 
Com um layout bonito e um design confortável, 
o teclado traz células solares integradas, o que 
lhe permite ser recarregado com qualquer tipo 
de luz, em ambientes mais escuros e até com luz 
de lâmpadas. quando totalmente recarregado, o 
Logitech Wireless Solar Keyboard dura cerca de 
três meses, mesmo em locais de total escuridão. 

With solar cells included, the new wireless solar 
keyboard from logitech is compatible with Mac, 
iPad and iPhone.
With an attractive layout and comfortable design, 
the keyboard has built-in solar cells that allow it 
to be recharged with any kind of light, in darker 
environments and even with artificial light. 
When fully charged the Logitech Wireless Solar 
Keyboard lasts up to three months, even in places 
where it is entirely dark. 

logiteCh wireleSS Solar keyBoard
teclado solar ˙ solar Keyboard
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1 ˙ Desde 1920 que a marca italiana riva tem aumentado 
o seu interesse (e design) focado na sustentabilidade.
Navarra é uma secretária inteiramente feita de madeira 
maciça de nogueira que, na parte superior, incluiu duas 
pequenas gavetas e espaços de armazenamento, seguindo 
um amplo e espaçoso tampo de mesa. a funcionalidade 
não foi deixada ao acaso, havendo um orifício para cabos 
elétricos além de três gavetas (ou apenas uma, consoante 
o pedido do cliente) debaixo da superfície de escrita.

naVarra
solidez natural
natural sturdiness 

www.riva1920.it

2 ˙ assinado por um designer português, Pedro gomes, a 
EcoBall é uma proposta de sistema de som que, mais do que 
portátil, é sustentável. 
sendo a música uma linguagem universal, vivida por todas as 
faixas etárias, e em qualquer lugar, agora poderá vibrar com as 
suas batidas preferidas pelo mundo fora, já que as baterias da 
Ecoball são recarregáveis a energia solar.
Como objeto de design emocional e ecológico, fica garantido 
que poderá sempre ouvir a sua música favorita em qualquer 
hora e em qualquer lugar!

Designed by Portuguese designer Pedro gomes, the EcoBall 
is a proposal for a sound system, which, beyond being portable 
is sustainable.
With music a universal language, experienced by every age 
group and in any place, now you can move to your favourite 
sounds wherever you go, as the EcoBall batteries can be 
recharged with solar energy.
as a design object that is both emotional and ecological, you 
can rest assured that you will always be able to listen to your 
favourite music at any hour and any place!

eCoBall
som sustentável
sustainable sound

www.pedrogomesdesign.com

Ever since 1920 italian brand riva has increasingly become 
interested in sustainability and its design possibilities.
Navarra is a desk made entirely from solid walnut, which, in 
the upper section, includes two small drawers and storage 
spaces, following a generously sized tabletop. Functionality 
has not been left to chance, with a hole for electric cabling, 
besides three drawers (or just one, depending on the 
client’s requirements) below the writing surface.



h o u s et rend s  ˙  E Co D E s i g n ˙  193  

3 ˙ Colocar post-its ou cartões num quadro de cortiça com alfinetes 
levou a Cooima, fundada em 2012 em taiwan, a desenvolver todo o 
tipo de mobiliário e acessórios contemporâneos, valorizando todos 
os produtos e toda a sua funcionalidade.
assim os Pushpin Corks, de cortiça natural, tanto podem ser bancos 
ou mesas de apoio, bastando inverter o seu sentido. 
Cooima, inspirada na palavra chinesa que traduz «os meios podem 
fazer» tem como missão ajudar os jovens designers apaixonados 
a expressarem a sua criatividade. 

Pinning post-its or cards to a cork board with drawing pins led 
Cooima, founded in 2012 in taiwan to develop all manner 
of contemporary furniture and accessories, ensuring the 
quality of every product and their exceptional functionality.
thus the Pushpin Corks, made of natural cork, can be as 
much benches as side tables, depending on which way 
you have them up.
Cooima, inspired by the Chinese word that translates to 
«the means can do» has a mission to help young and 
passionate designers to express their creativity.

puShpin Cork
alfinetes de cortiça
Cork Pins

www.cooima.com

4 ˙ a israelita Hilla shamia usa troncos de uma árvore 
inteira, derramando depois alumínio fundido diretamente 
sobre a madeira. Esta escurece com o toque do metal 
quente, queimando-a e dando-lhe um aspeto rústico. 
Finalmente, as peças são cortadas, adquirindo a forma 
mobiliária de banquetas, mesas ou bancos corridos.
Deste modo cada produto final torna-se único: o metal 
evidencia-se nas reentrâncias da madeira e adquire uma 
beleza imperfeita e dramática tal como a natureza, não 
havendo nunca duas peças iguais! 

israeli Hilla shamia uses whole tree trunks, before 
spilling melted aluminium directly onto the wood. 
this then darkens where the hot metal hits it, burning 
it and giving it a rustic look. Finally, the pieces are cut, 
acquiring the furniture shape of stools, tables and 
long benches.
in this way each final product is unique: the metal is 
revealed in the niches in the wood and acquires an 
imperfect and dramatic beauty just like nature, with 
no two pieces ever the same! 

wood CaSting
imperfeição Bela
Beautiful imperfection

 www.hillashamia.com
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