






<Editorial>

2008 começou há pouco mais de um mês mas, 
ainda assim, queremos ajudá-lo a planear o 
seu espaço. Essa tarefa que nos ocupa grande 
parte do tempo pode muito bem ser uma 
actividade divertida se optarmos por soluções 
que realmente servem as nossas necessidades. 
E se à função juntarmos criatividade e design 
então encontramos a peça de mobiliário perfeita. 
Na edição de Fevereiro/Março da House Traders 
mostramos-lhe várias opções de arrumação para 
que nada lhe escape.  
Porque precisamos de referências no nosso 
percurso, iniciamos uma nova rubrica onde 
destacamos personalidades da História da criação 
que influenciaram e continuam a influenciar 
gerações. 
E por falar em referências… Ben van Berkel, um 
dos arquitectos do momento, demonstrou-nos 
porque é o UNStudio hoje uma referência na 
arquitectura mundial.
Aprecie a nossa viagem. O caminho é por aqui…
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Arrumar o Novo Ano
Tidying up the New Year 

Propriedade/Editora: PM Media – Comunicação, S.A. | Sede: Centro Empresarial Lionesa, Rua da Lionesa, 446 – Fracção G19 4465-671 Leça do Balio | Telf: 

+351229069530 – Fax: +351229069539 | Site: www.housetraders.pt | E-Mail: housetraders@housetraders.pt | Administração: Paulo Martins | Assessora 

ADM: Marta Carmona | Director: Paulo Lopes | Coordenação Editorial: Cátia Fernandes, catiafernandes@housetraders.pt | Redacção: Cátia Fernandes, Paula 

Monteiro | Fotografia: Miguel Costa, Orlando Fonseca | Chefe de Produção: Sérgio Martins | Paginação: Sérgio Martins, Paula Craft | Tratamento de imagem: 

PM Media S.A.; Victor Ribeiro | Coordenação Comercial: Marta Carmona, martacarmona@housetraders.pt | Tradução: Word4Word | Periodicidade: Bimestral | 

Impressão: Norprint, Lda. | Preço de capa: €3,50 | ISSN: (International Standard Serial Number): 1645-877X | Publicação registada no Instituto da Comunicação 

Social sob o nº 124365 | Assinatura (6 números), Continente/Ilhas – €18; Europa e Resto do Mundo, sob consulta.

Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, inclusive comerciais. HouseTraders® 

marca registada.

Cátia Fernandes, Editora Editor

2008 may have only begun a little over one month ago, 

but even so, we would like to help you to plan your space. 

This task, which can take up a great deal of your time, 

can easily be an enjoyable activity if you opt for solutions 

that really serve your needs. And if you add creativity and 

design to function you end up with the perfect piece of 

furniture. In the February / March issue edition of House 

Traders we have several storage solutions for you to 

discover – a place for everything and everything in its 

place!

And as we need reference points on our journey, we bring 

you a new section this issue, highlighting personalities 

from the history of creation, who have influenced and 

continue to influence generations. 

And speaking of references… Ben van Berkel, one 

of the architects of the moment, reveals to us just 

why UNStudio is today a point of reference in world 

architecture.

Enjoy our journey. If you’ll just follow us this way…
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 18.  «Helal Residence» Uma Casa no Deserto 
A House in the Desert

 40.  Hotel Mykonos Grace Em «Estado de Graça»  
In a «State of Grace»

 48. Soluções de Arrumação Storage Solutions

 62.  Ben van Berkel O Método da Arquitectura 
The Method of Architecture

 88.  Dinamarca Na Terra dos Vikings  
Denmark – Land of the Vikings

104.  «Walljewels» Jóias de Luz Jewels of Light

P
e

ça
s 

d
e

 O
b

je
ct

s 
b

y 
O

liv
e

r 
T

ilb
u

ry





h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

0

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

1

Exposição
No Palácio da Bolsa
Exhibition – In the Palácio da Bolsa

Até ao dia 24 de Fevereiro, encontra-se em exibição, 

no Palácio da Bolsa do Porto, a exposição «InVitro 

– Arquitectura Contemporânea em Cidades Históricas». 

Da responsabilidade da Fundação para a Investigação e 

Difusão da Arquitectura de Sevilha [FIDAS], que assinou 

um protocolo com a Associação Comercial do Porto para a 

defesa do património das cidades com história, a mostra 

inclui um único projecto em solo português, a  

Casa da Música.

Ncoisas
Multiple Choice

Concurso Europan 9
Premeia Arquitectos Portugueses
Europan 9 Contest – Awards Portuguese Architects

The exhibition «InVitro – Contemporary Architecture in Historic 
Cities» runs at the Palácio da Bolsa in Oporto until February 24. 
Organised by the Foundation for the Investigation and Diffusion 
of Architecture of Seville [FIDAS], which has signed a protocol 
with the Commercial Association of Oporto concerning defending 
the heritage of historic cities, the exhibition includes a unique 
project on Portuguese soil – the Casa da Música.

Bessa Leite II
Trabalhar na Cidade
Working in the City

O edifício de escritórios Bessa Leite II encontra-se 
integrado no O’Porto Bessa Leite Complex, vencedor 
do Óscar de Melhor Empreendimento do Ano 2007. 
Com a arquitectura a cargo do atelier Sua Kay e 
promoção da HN, Bessa Leite II valoriza a flexibilidade 
dos espaços e a eficiência energética. 
O edifício situa-se próximo das principais vias de 
acesso, no coração da cidade do Porto. Numa área 
de 11.000 m2, é composto por sete pisos com cerca 
de 6.040 m2 para escritórios e por estacionamento 
coberto com cerca de 3.600 m2.

The Bessa Leita II office building is part of the O’Porto 

Bessa Leite Complex, winner of the Oscar for the Best 

Development of the Year 2007. With architectural design 

care of Sua Kay architects and developed by HN, Bessa Leite 

II promotes space flexibility and energy efficiency.

The building is located close to the city’s primary access 

routes, in the heart of Oporto. With an area of 11,000 square 

metres, the building comprises seven floors with about 

6040 square metres office space and cover parking with 

3600 square metres. 

Ncoisas
Multiple Choice

www.lisop.pt

Promovido pelo Grupo LISOP, o condomínio São 
José da Marinha celebra a exclusividade. Situado 
na Bicuda, em Cascais, o empreendimento é 
composto por 11 moradias de três e quatro suítes, 
sala de jantar, sala de estar, escritório, cozinha 
equipada, lavandaria e garagens no subsolo. António 
Vidigal foi o autor do projecto que conferiu às 
moradias, de 260 e 305 m2, cores fortes e quentes e 
terraços espaçosos, bem ao estilo da arquitectura 
mediterrânica. 

www.palaciodabolsa.pt

www.europan-europe.com

São José da Marinha
O Luxo em Cascais
Luxury in Cascais

Já se conhecem os 63 projectos vencedores do 
concurso Europan 9, sendo que quatro são da 
autoria de arquitectos portugueses. O concurso, 
que se dirige a arquitectos com menos de 40 anos, 
teve este ano como tema a «Urbanidade Europeia 
– Cidade sustentável e novos espaços públicos», 
tendo sido subdividido nos temas mobilidade e 
diversidade de modos de circulação, densidades, 
morfologia e espaços livres, multifuncionalidade e 
intensidade e espaços privados e públicos.

The 63 winning projects of the Europan 9 contest 

have been announced. Four of the projects are from 

Portuguese architects. The theme of this year’s contest, 

open to architects aged under 40, was «European 

Urbanity – Sustainable city and new public spaces», this 

subdivided into themes such as mobility and diversity of 

means of circulation, densities, morphology and open 

spaces, multi-functionality and intensity, and private and 

public spaces.

Fotos Photos © Charlie Koolhaas

www.hn.co.pt

Developed by Grupo LISOP, the São José da Marinha 

condominium celebrates exclusiveness. Located in 

Bicuda, Cacais, the development is composed of  

11 properties with three or four bedroom suites, 

dining room, living room, study, fully equipped kitchen, 

laundry and underground garages. António Vidigal was 

responsible for this project, giving the 260 to  

305 square-metre properties vivid and warm colours, 

spacious terraces, in a clear Mediterranean style.
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Ncoisas
Multiple Choice

Meritalia
Originalidade e Conforto
Originality and Comfort

Combining the height in quality with originality proposed 

by its designers and with technique and care placed in all 

of its products, Meritalia, Italian upholsterer, produces 

collections where comfort and good looks meet to create 

irresistible objects.

Aliando uma elevada qualidade com a originalidade 
sugerida pelos seus designers e com a técnica e 
cuidado colocados em todos os seus produtos, a 
Meritalia, empresa italiana do sector dos estofos, 
sugere colecções onde o conforto e a estética 
se congregam para a criação de irrecusáveis 
artefactos.

www.meritalia.it

Design Code
Objectos Inovadores
Innovative Objects

AXO Light
Novo Candeeiro
New Lamp

A empresa espanhola Design Code leva até 
extremos experimentais o seu conceito de 
design, propondo um conjunto de objectos 
simultaneamente funcionais, atraentes e 
inovadores.

Spanish company Design Code takes its design 

concept to experimental extremes, offering 

a collection of objects that are functional, 

attractive and innovative.

Nascida em 1998, a empresa italiana de iluminação AXO Light 
tem criado produtos onde o estilo se alia à contemporaneidade e 
experimentação de formas. Com o novo KaleidoLight, candeeiro de 
mesa em vidro espelhado e semi-reflector e em metal com banho 
de ouro, a AXO Light propõe uma sedutora solução, adaptável a 
qualquer tipo de casa.

Founded in 1998, Italian lighting company AXO Light creates products 

where style is combined with contemporariness and experimentation 

of form. With the new KaleidoLight, a table lamp made of mirrored and 

semi-reflective glass and gold dipped metal, AXO Light has produced a 

seductive solution, adaptable to any home.

www.designcode.eswww.axolight.it
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The Property Lounge
Conceito Exclusivo
Exclusive Concept

Ncoisas
Multiple Choice

Num espaço caracterizado pelo design e 
modernidade, The Property Lounge surge na 
Quinta do Lago como um conceito exclusivo 
direccionado para o sector imobiliário. Os 
«membros» ou sócios deste lounge têm acesso 
a serviços e informação sobre áreas tão úteis e 
variadas como a construção, decoração, cinema em 
casa, jardins, piscinas, etc. Tudo isto ao sabor de 
um cocktail ou de uma refeição requintada. 

www.thepropertylounge.eu

As criações do designer holandês Maarten Baas 
caracterizam-se por uma demanda dos limites 
do conceito de design. A «Smoke chair», cadeira 
feita com madeira queimada, transmite a estranha 
sensação de utilização de mobiliário incendiado.

Móveis Tralhão
Design Contemporâneo
Contemporary Design

José Ricardo Botas
Nova Colecção
New Collection

Maarten Baas
«Smoke Chair»

Ncoisas
Multiple Choice

Dedicando-se ao comércio de mobiliário e 
acessórios para a decoração, os Móveis Tralhão 
apresentam as melhores marcas do sector, com 
produtos desenhados por afamados designers e 
artistas nacionais e internacionais e que reflectem 
as mais contemporâneas tendências de design e 
decor da casa.

Dedicated to selling furniture and decoration accessories, 

Móveis Tralhão presents the best brands within the sector, 

with products designed by famed designers and national 

and international artists, which reflect the very latest 

home décor and design trends.

www.moveistralhao.pt www.jrb.pt

 www.maartenvanhouten.nl
www.maartenbaas.com

Com o objectivo de sugerirem e criarem um conjunto 
de objectos funcionais, aptos para se adaptarem 
à vida quotidiana, a Extremis tem como principal 
filosofia a inovação. Com BeHive, espécie de tenda 
oriental criada por Dirk Wynants, uma colmeia é 
erguida em volta de uma mesa, num apelo a um 
ameno convívio.

With the aim of offering and creating a collection of 

functional objects, easily adaptable to everyday life, 

innovation is the base of Extremis’ philosophy. With BeHive, 

a kind of oriental tent designed by Dirk Wynants, a beehive is 

erected around a table, inviting pleasant times together. 

Extremis
Peças de Excepção
Exceptional Pieces

www.extremis.be

Representante exclusivo da Longhi em Portugal, 
a José Ricardo Botas acaba de lançar uma nova 
colecção de sofás – a Loveluxe. Nascida de um 
minucioso trabalho artesanal, a Loveluxe possui 
um estilo elegante, corporizado nos excelentes 
materiais utilizados aos quais se aliam a criatividade 
do design.

Exclusive representative in Portugal for Longhi, José 

Ricardo Botas has just launched a new sofa collection 

– Loveluxe. The product of meticulous handcraft, Loveluxe 

has an elegant style, embodied in the excellent materials 

used, joined by the creativity of design.

The creations of Dutch 

designer Maarten Baas are 

characterised by the endeavour 

to reach the limits of design 

as a concept. The «Smoke 

Chair», a chair made from burnt 

wood, transmits the strange 

sensation of using a piece of 

furniture that has been set 

alight.

In a design-rich and modern venue, The Property Lounge 

brings an exclusive concept in real estate thinking to 

Quinta do Lago. Members to this lounge have access 

to advice in areas as useful and varied as construction, 

interior design, home cinema, landscape design, 

swimming pool, etc. A virtual market place providing 

comprehensive after sales service for the sector, as well 

as a classy setting to enjoy a cocktail or a light meal.

Scavolini
Nas Caldas da Rainha
In Caldas da Rainha

A marca de cozinhas italiana Scavolini já tem um 
espaço em Portugal. Recentemente inaugurada 
nas Caldas da Rainha, a loja, que também é 
showroom, dá a conhecer vários modelos que se 
adaptam às mais diversas personalidades. Suaves, 
em tons claros, ou apaixonadas, com matizes de 
intenso vermelho, as cozinhas a Scavolini têm o 
selo da manufactura e do design italianos. Aliam de 
forma exemplar a funcionalidade e a estética. 

Italian kitchen brand Scavolini now has a showroom in 

Portugal. Recently opened in Caldas da Rainha, the shop 

come showroom presents several models which can fit 

a wide range of personalities. Soft, in lighter colours or 

passionate, with intense red, Scavolini kitchens have the 

seal of Italian manufacture and design, while perfectly 

combining functionality with fine looks. 
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Patente na Galeria de São Mamede, no Porto, 
durante o mês de Fevereiro, o trabalho de Evelina 
Oliveira retrata um percurso com duas orientações: 
uma que apresenta uma pintura mais conceptual, 
com preocupações que se cruzam com a biologia, 
e uma outra que vive do imaginário infanto-juvenil. 
As suas ilustrações podem ser vistas na obra Rosa, 
minha irmã Rosa de Alice Vieira.

On show in the Galeria de São Mamede in Oporto during 

the month of February, the work of Evelina Oliveira 

portrays two diverging directions: one which presents 

a more conceptual 

painting, with 

concerns that meet 

biology and another 

that resides in 

childish imagination. 

Her illustrations can 

be seen in the work 

Rosa, minha irmã 

Rosa, by Alice Vieira.

Fevereiro é o mês em que a Galeria Minimal, na  
Rua Miguel Bombarda, no Porto, volta a receber 
a obra de Franchini. Com formação académica na 
área da gestão e MBA em Marketing, Franchini 
deixou-se seduzir pelo universo das artes plásticas 
e transpõe para as telas uma maneira muito 
própria de ver o mundo. 

February is the month in which the Galeria Minimal on 

Oporto’s Rua Miguel Bombarda, once again receives the 

work of Franchini. Trained in management and with an 

MBA in marketing, Franchini has been won over by the 

world of art, transferring to the canvas a very singular 

way of seeing the world.

Galeria de São Mamede
Evelina Oliveira

Ncoisas
Multiple Choice

Franchini
A Arte de Sentir
The Art of Feeling

www.galeriaminimal.com

Porque vale a pena descobrir os detalhes que 
tantas vezes nos escapam, o designer Miguel Neiva 
e o arquitecto António Laúndes orientam o olhar 
dos portuenses sobre uma cidade desconhecida. 
Ou melhor, desconhecida ao primeiro olhar, já que 
ela esteve lá sempre. É assim Porto. Um Ponto de 
Vista. 

Because it’s worth the 

effort to sometimes take 

a closer look at the details 

we often miss, designer 

Miguel Neiva and architect 

António Laúndes have 

shifted the gaze of the 

people of Oporto onto an 

unknown city. Or better 

said unknown at first 

glance, given that it has 

always been there. Such is 

Oporto. A Point of View.

Porto
Recantos de uma Cidade
Oporto – Corners of a City

A exposição INHOUSE regressa à EXPONOR entre 
os dias 8 e 16 de Março. A feira dedicada ao grande 
público apresenta as últimas tendências em 
mobiliário, decoração, iluminação e piscinas. Num 
evento único vai ser possível descobrir mil e uma 
soluções da casa ao jardim.

The INHOUSE exhibition returns to EXPONOR between 

March 08 and 16. The fair open to the general public 

presents the latest trends in furniture, decoration, 

lighting and swimming pools. In this unique event you can 

discover a thousand and one home and garden solutions.

Exponor
INHOUSE

www.saomamede.com

www.exponor.pt
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É nos Emirados Árabes Unidos, em pleno deserto, 
que se ergue, qual tenda beduína, a «Helal 
Residence», projecto concebido pelo arquitecto 
norte-americano Steven Ehrlich.
Na calma e silêncio circundantes, a Casa é 
coberta e protegida por um telhado em alumínio 
brilhante em forma de lua crescente, símbolo de 
vida renovada que encima os minaretes no Islão. 

In the United Arab Emirates, in the middle of the desert, 

we find the «Helal Residence», rising like a Bedouin tent, 

a project designed by North American architect Steven 

Ehrlich.

In the calm and silence of the surroundings, the house is 

covered and protected by a roof of shining aluminium in 

the form of a crescent moon, symbol of renewed life that 

tops the minarets of Islam. 

«Helal Residence»
Uma Casa no Deserto
A House in the Desert
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs  Kindly given by Steven Ehrlich Architects

1
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Atenuando o formato de lua crescente, Steven 
Ehrlich ergueu o telhado nos seus extremos, 
sugerindo uma flutuante cobertura em forma de 
tenda sobre a estrutura inferior. Suportada por 
colunas revestidas a pedra, que furam o tecto e 
se projectam para o céu, a cobertura lança uma 
gigante faixa de sombra à sua volta.
Para sugerir a ideia de oásis, a casa foi implantada 
entre recipientes de água e alamedas de palmeiras. 
Um moucharabieh – gelosias tradicionais árabes 
feitas em madeira ou pedra que filtram o sol e 
permitem a entrada da brisa – ajuda a refrescar 
a estrutura instalada no vasto areal. Jardins, 

Softening the format of crescent moon, Steven Ehrlich 

raised the roof at its extremities, suggesting a floating 

roof in the form of a tent over the structure beneath. 

Supported by stone lined columns, that pierce the roof 

and project out of it towards the sky, the roof casts a 

huge shadow over its surroundings.

To suggest the idea of an oasis, the house was positioned 

between water features and alamedas of palm trees. 

A moucharabieh – traditional Arab trellis work made in 

wood or stone that filters sunlight and allows air to pass 

through – helps to refresh the structure positioned in the 

vast desert. Gardens, fountains, shady courtyards and 

fontes, pátios sombreados e terraços envolvem e 
penetram no edifício, fazendo dele um paraíso no 
deserto.
A casa divide-se em três secções: a área da 
recepção, na parte ocidental do edifício, para os 
convidados masculinos; a zona feminina, por trás 
do grande hall central, e os aposentos destinados 
ao descanso da família, situados na superfície 
oriental da habitação. Num ritmo dinâmico entre 
antigo e contemporâneo, paredes de pedra maciça 
contrapõem-se a extensas áreas de vidro e tensos 
elementos de aço. Sombras de padrões islâmicos 
modernizados que passam pelo moucharabieh são 

terraces surround and penetrate the building, making it a 

paradise in the middle of the desert. 

The house is divided into three sections: the reception 

area in the western part of the building, for male guests; 

the female area, behind the great central hall, and the 

rooms designed for family rest, located in the eastern half 

of the house. In a rhythmic movement between antique 

and contemporary, solid stone walls contrast with vast 

areas of glass and taut elements of steel. Shadows 

of modernised Islamic patterns that pass through the 

moucharabieh are cast on the floor and shimmer in the 

water features dotted around.

2 3

4
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lançadas no pavimento e tremulam no espelho dos 
apontamentos aquáticos.
Enormes portas de vidro estabelecem uma 
continuidade entre interior e exterior, colocando 
os habitantes em contacto com a luz e o clima, 
numa relação com toda a paisagem. Steven Ehrlich 
fundiu o conceito árabe de quartos exteriores, o 
ideal californiano de espaço horizontal e a noção 
nova-iorquina de vivência urbana num interior, em 
estilo de loft, aberto à cidade.
Absorvendo o espírito árabe e combinando o 
contemporâneo com o tradicional, o global com o 
local, Steven Ehrlich criou com a «Helal Residence» 
uma habitação híbrida que reconcilia estilos 
aparentemente contrários.

Huge glass doors establish continuity between indoors 

and out, placing inhabitants in contact with the light 

and the climate, in a close relationship with the entire 

landscape. Steven Ehrlich has created a blend of the Arab 

concept of outdoor bedrooms with the Californian ideal 

of horizontal space and the New Yorker notion of urban 

living, in a loft style, open to the city.

Absorbing the Arab spirit and combining the 

contemporary with the traditional, the global with the 

local, Steven Ehrlich has created a hybrid home with the 

Helal Residence, reconciling apparently contradicting 

styles.

1 a 4. Erhard Pfeiffer | 5. Irfan Naqi | 6 a 8. Erhard Pfeiffer

www.s-ehrlich.com

5 6

7 8
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Inspirada numa escultura de Alberto Giacometti 
intitulada «Figura numa Caixa entre duas Caixas 
que são Casas», a «Sagaponac – House» possui 
a forma de uma estrutura minimalista colocada 
numa plataforma que se destaca na paisagem 
natural que a envolve. Os materiais utilizados 
foram a madeira de cedro, o alumínio e o vidro. 
Uma estrutura de aço permite que partes da 
habitação flutuem acima do solo.

Inspired by a sculpture by Alberto Giacometti entitled 

«Figure in a Box between two Boxes that are Houses», 

«Sagaponac – House» presents the form of a minimalist 

structure placed on a platform that stands out in the 

natural landscape surrounding it. The materials used 

include cedar, aluminium and glass. A steel structure 

enables the different parts of the house to float above 

the ground. 

«Sagaponac – House»
Escultura na Paisagem
Sculpture in the Landscape
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  © Hariri & Hariri – Architecture. Paul Warchol
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Projecto do atelier Hariri & Hariri – Architecture, a 
casa instala-se, desde 2004, em Sagaponac, Long 
Island, em Nova Iorque, num terreno de 2,7 acres 
repleto de árvores, no meio de um «campo de 
batatas».
Constituída por dois simples volumes rectangulares 
que compõem um formato em L, a «Sagaponac 
– House» estabelece uma relação com o cenário 
envolvente e com o prazer de viver no campo ao 
emoldurá-los. No centro da casa localiza-se a área 
pública principal, com uma piscina, terraços e um 
alpendre coberto. Este espaço é visível das outras 
partes da moradia e, por vezes, da rua e pelos 
vizinhos, transformando-se num palco de acção e 
exibição, mimetizando algumas praias da região, 
onde o desfile dos corpos constitui um espectáculo 
diário.

A project by the Hariri & Hariri – Architecture practice, the 

house has stood since 2004 in Sagaponac, Long Island, 

New York, on a 2.7 hectare plot filled with trees, in the 

middle of a «potato field». 

Made up of two simple rectangular volumes that 

compose an L shape, «Sagaponac – House » establishes a 

relationship with the surroundings and with the pleasure 

of living in the countryside all around. In the centre of 

the house we find the main public area, with a swimming 

pool, terraces and covered porch. This space is visible 

from the other parts of the residence and, in places, from 

the road and the neighbours, making it a stage for action 

and exhibition, mimicking some of the region’s beaches, 

where the parade of bodies represents a daily spectacle.
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Como a escultura que lhe serviu 
de musa, a «Sagaponac – House» 
apresenta uma grande abertura 
em cada um dos volumes que 
possui. Estas aberturas aparecem e 
desaparecem graças a um sistema 
de estores metálicos colocado nas 
paredes exteriores. Os estores 
metálicos actuam não apenas 
como escudos contra potenciais 
intrusos mas também revelam e 
escondem, alternadamente, as 
ocultas motivações públicas e 
privadas, as interacções sociais e 
os movimentos que se realizam na 
casa e para lá dela.

Like the sculpture that served as its 

muse, «Sagaponac – House» presents 

a large opening in each of the volumes 

it contains. These openings appear and 

disappear thanks to a system of metal 

blinds placed on the external walls. 

The metal blinds act not only as shields 

against potential intrusions but also 

reveal and hide, alternatively, hidden 

public and private motivations, social 

interactions and movements that take 

place in the house and beyond it. 

www.haririandhariri.com
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Cada milímetro é precioso quando nos lançamos 
na demanda do conforto. Optimizar pequenos 
espaços é hoje uma tarefa comum nas grandes 
cidades, onde cada metro quadrado constitui, na 
maioria das vezes, um grande esforço económico. 
Na tentativa de fazer o melhor possível e dentro 
do possível, quase seguindo a máxima «menos 
é mais», o gabinete de arquitectura espanhol 
Gracia & Ruiz deu vida a um sótão com 60m2 de 
área interior e 50m2 de terraço/pátio, no coração 
de Madrid. Cada recanto era uma área a explorar. 
Impunha-se usar conceitos como a eficiência, 
sensibilidade estética e funcionalidade. Nesse 
sentido, recorreram aos truques usados no teatro 
para forçar as perspectivas e aumentar a sensação 
de espaço.

Every millimetre is precious when we strive for the 

height in comfort. Making the very most of small spaces 

is now a common task in large cities, where every square 

metre represents, in the majority of occasions, a major 

economic struggle. In an attempt to do the very best 

possible and within possibilities, practically according 

to the maxim «less is more», Spanish architectural 

practice Garcia & Ruiz has breathed life into an attic 

with 60 square metres interior space and 50 square 

metres terrace/courtyard, in the very centre of Madrid. 

Every corner was a place to be put to use. Concepts in 

efficiency, aesthetic sensibility and functionality needed 

to be mastered. In this sense, the team resorted to 

theatre tricks to strengthen perspectives and increase 

the sense of space.

Garcia & Ruiz
Penthouse em Madrid
Penthouse in Madrid
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por  Photographs kindly given by Garcia & Ruiz



<Cozinhas> Kitchens

Logo na entrada uma linha dinâmica separa as 
áreas. O corredor, que parece desafiar a gravidade, 
leva-nos numa viagem pelos espaços. A cor 
branca e a luz foram ferramentas essenciais na 
construção dos ambientes. As sombras multiplicam 
nuances dando a ideia de profundidade. 
O quarto principal, aproveitado até ao limite do 
espaço, recebe a luz natural e convive com exterior 
constantemente. O mesmo se passa com a sala de 
jantar, zona de confluência de toda a habitação. 

From the entrance a dynamic line separates the areas. 

The corridor, which seems to defy gravity, takes us 

on a journey through the spaces. The colour white 

and light are essential tools in the construction of the 

environments. The shadows add nuances to the spaces, 

giving an idea of depth.

The master bedroom, making the most of the space, 

welcomes natural light and lives in continuous interaction 

with the outside world. The same is true of the dining 

room, the meeting point for the entire property.

www.ggrvarquitectos.com
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Li que considera não ter um estilo definido? É 
impossível definir o seu trabalho?
Eu acho que cada caso é um caso. Gosto de 
mostrar vários estilos e por isso sou capaz de 
não ter um definido. Acho difícil catalogar o 
meu trabalho mas se calhar as pessoas de fora 
conseguem associá-lo a algum estilo. Acho que um 
bom profissional tem de ser versátil e tanto pode 
fazer um hotel clássico como um hotel moderno, 
que são coisas completamente diferentes. Aqui 
aparece um bocadinho de tudo, tenho clientes com 
casas clássicas, tenho clientes com casas super 
modernas, não há uma regra e a versatilidade é 
óptima. 

You have said that you do not have defined style. Can 

you define your work?

I think that every case should be taken on its own. I like to 

show various styles and as such I am capable of not being 

definable. I think that it is difficult to catalogue my work, 

but maybe people outside it can manage to associate it 

to a certain style. I believe that a good professional has 

to be versatile and able to do a classic hotel as much as a 

modern one, which are completely different. Here we see 

a little of everything, I have clients with classical houses, 

I have clients with ultra modern houses, there is no one 

rule, and versatility is great.

Mónica Penaguião desenha com alma espaços transbordantes de estilo. 
Cores efervescentes em perfeita sintonia com objectos que projecta e peças 
vibrantes de marcas e criadores conceituados. Traçou um percurso de  
20 anos na decoração de interiores e, num espreitar curioso, olha em frente 
com a mesma entrega e irreverência do início.

Mónica Penaguião puts her soul into designing spaces overflowing with style. 
Effervescent colours in perfect harmony with objects she designs and vibrant pieces 
from respected brands and designers. Her career in interior design covers some 
20 years, and, with her curiosity ever present, she looks forward with the same 
dedication and irreverence as the day she set out.

Mónica Penaguião
«Adoro aquilo que faço»
«I love what I do»
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Miguel Costa
 e gentilmente cedidas por and kindly given by Mónica Penaguião

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 3

5

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 3

4
1

2

<Perfil Decoração> Decoration Profile

3 4



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 3

6

Qual é a importância da cor no trabalho de um 
designer de interiores?
A cor é fundamental. Era incapaz de viver num 
ambiente branco, preto e cinzento. Tem de haver 
quadros, tem de haver objectos de design com 
cores. Hoje em dia uma peça de design é como uma 
peça de arte, nunca perde o seu valor. 

A moda sempre esteve ligada à sua vida. De que 
forma é que ela influencia o seu trabalho?
Adoro. Há uma componente muito criativa. 
Estou atenta ao que se faz e acho que há um 
complemento muito grande entre a decoração 
e a moda. Acho que vale tudo desde que haja 

What is the importance of colour in the work of an 

interior designer?

Colour is fundamental. I would be unable to live in a 

black and white and grey environment. There have to 

be paintings, there have to colourful design objects. 

Nowadays a design piece is like a piece of art, it never 

loses its value.

Fashion has always been part of your life. How has it 

influenced your work?

I love it. There is a very creative component. I am aware 

of what is being done and I think that decoration and 

fashion greatly complement one and other. I think this 

is priceless, given this coherence between the two, this 

<Perfil Decoração> Decoration Profile
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coerência, usa-se imenso a mistura entre o vintage 
e as peças modernas. Essa harmonia é que é 
fantástica. 

Há uma fórmula para o sucesso de uma 
decoração? Há ingredientes específicos?
Há imensos, acho que tem de haver uma 
cumplicidade entre nós e o cliente. Ele tem de 
nos dar largas à imaginação, tem de arriscar. Há 
um trabalho em equipa que é fundamental e é 
importante que o cliente se identifique com a 
decoração uma vez que é ele quem a vai viver. 
Acho que era incapaz de fazer um projecto se não 
houvesse uma relação muito boa entre mim e o 
cliente. Não consigo trabalhar por trabalhar. Adoro 
aquilo que faço e empenho-me imenso. 

blend of vintage and modern pieces is used all the time. 

This harmony is just fantastic.

Is there are formula behind the success of a decoration? 

Are there specific ingredients?

There are so many, I think that it has to do with complicity 

between us and the client. The client has to give our 

imagination complete freedom, he or she has to take 

risks. This is a team effort, this is vital, and it is important 

that the client identifies with the decoration since he or 

she has to live with it. I think that I would be unable to 

do a project if I didn’t have a good relationship with the 

client. I can’t work for work’s sake. I love what I do and I 

work as hard as I can. 

6
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Há elementos proibidos numa decoração?
Nada é proibido. Há peças para as quais nem 
sequer se olha (risos) tira-se logo fora do baralho e 
selecciona-se apenas as coisas boas e a partir daí é 
tudo bom.
É obvio que há decorações em que é necessário 
abdicar de algumas coisas para se ficar com um 
bom conceito. 

Divide o seu tempo entre o Brasil e Portugal. 
Como é que se desdobra entre os dois países?
Estou no Brasil quatro meses por ano. Tenho agora 
um projecto de um apartamento de 600m2 em São 
Paulo, uma fazenda em Parati e um apartamento 
no Rio de Janeiro. Em Portugal tenho vários 
projectos a decorrer. Adorava fazer um hotel de 
luxo.
 
Nas suas lojas Poeira tem representadas várias 
marcas conceituadas. O que é que procura numa 
marca quando a traz até si?
Normalmente as boas marcas têm sempre 
excelentes designers por trás. Procuro pessoas um 
pouco irreverentes. São pessoas que desafiam o 
mundo com as suas coisas e eu gosto de pessoas 
criativas. 

Are there elements that shouldn’t be used in 

decoration?

Nothing is disallowed. There are pieces that aren’t even 

worth a look (she laughs) and are removed immediately 

from the equation and only good things are chosen, and 

so everything is fine from there on.

Obviously there are decoration projects in which I have to 

do without certain things to remain with a good concept.

You divide your time between Brazil and Portugal. How 

do you manage this?

I am in Brazil four months of the year. I now have a 

project for a 600 square metre apartment in São Paulo, 

an estate in Parati and an apartment in Rio de Janeiro. In 

Portugal I have various projects on the go. I would love to 

do a luxury hotel.

In your Poeira shops you have represented well known 

brands. What do you look for when you choose a brand?

Normally good brands always have excellent designers 

behind them. I look for slightly irreverent people. These 

are people who challenge the world with their things and 

I like creative people.

1,2,3,4. Poeira - Lisboa | 5,6. Casa Paço de Arcos

7,10. Loft Metrocity | 8. Ambiente Poeira - Cascais

9. Poeira Cascais

www.poeiraonline.com
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Hotel Mykonos Grace
Em «Estado de Graça»
In a «State of Grace»
Texto de Text by Paula Monteiro

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Grace Hotels Group

<Hotel Decor> Hotel Décor

Mesmo em frente ao azul intenso do Mar Egeu, na famosa ilha grega 
Mykonos, o recentemente remodelado boutique hotel Mykonos Grace propõe 
aos seus hóspedes uma atmosfera elegante e confortável, digna de todos os 
deuses.

Facing the intense blue of the Aegean Sea, on the famous Greek island of 
Mykonos, the recently refurbished Mykonos Grace boutique hotel, offers its 
guests an elegant and comfortable atmosphere, worthy of the gods.
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<Hotel Decor> Hotel Décor

É na ilha grega Mykonos, banhada pelo tépido 
e límpido Mar Egeu e bafejada por um clima 
temperado que ilumina a paisagem, orlada por 
praias de rochas e pedra, enfeitada por alvos 
moinhos de vento e recortada por um labirinto de 
ruas e ruelas onde se encavalitam casas caiadas 
de branco, que se situa o boutique hotel Mykonos 
Grace.
Depois de quase um ano de remodelações, o Hotel 
Mykonos Grace, da cadeia hoteleira Grace Hotels 
Group, reabriu as suas portas no Verão de 2007 
sugerindo aos seus hóspedes 32 quartos e suítes 
e um conjunto de áreas comuns todos concebidos 
sob o atributo da graciosidade, predicado que já 
lhe valeu nomeações para três «European Hotel 
Design Awards».
Localizado sobre a acolhedora praia de areia de 
Ágios Stefanos, a norte da cidade de Mykonos, 
o boutique hotel apresenta, em todas as áreas 
(públicas e privadas), uma arquitectura tradicional 
guarnecida de artesanato local em harmonioso 
convívio com a contemporaneidade das instalações 
e com a sofisticação do design.

We find the Mykonos Grace boutique hotel on the Greek 

island of Mykonos, washed by the clear warm waters 

of the Aegean Sea, blessed with a mild climate that 

illuminates the landscape, surrounded by beaches of 

rocks and pebbles, decorated by white windmills and cut 

through by a maze of streets and lanes peppered with 

whitewashed houses.

After almost a year of refurbishment works, the Hotel 

Mykonos Grace, part of the Grace Hotels Group, reopened 

its doors in the summer of 2007, offering its guests  

32 rooms and suites and a succession of communal areas, 

each designed to present the idea of grace, a quality that 

has already brought the hotel three nominations at the 

«European Hotel Design Awards».

Located on the welcoming sandy beach of Ágios 

Stefanos, north of the town of Mykonos, the boutique 

hotel displays, in all of its areas (public and private), a 

traditional architecture, embellished with examples 

of local arts and crafts in harmonious union with 

the contemporary feel of the amenities and with the 

sophistication of design.
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De todos os quartos do Hotel Mykonos Grace, 
pintados de branco, com uma decoração 
minimalista e recheados de enormes camas 
confortáveis, avista-se o azul do Egeu, o areal da 
praia ou a histórica ilha de Delos.
Mas outros mimos aguardam o visitante que aqui 
se hospeda: um spa, um ginásio e uma piscina 
ajudam o corpo a manter-se activo. Já no bar 
e restaurante «State of Grace», um autêntico 
«estado de graça» é proposto com o serviço de 
cocktails e de pequenos-almoços à la carte, que 
podem ser degustados a qualquer hora do dia.
Num recanto terrestre habitado pelos deuses 
do Olimpo, o Hotel Mykonos Grace surge como 
uma das moradias certamente preferidas por tão 
exigentes divindades.

<Hotel Decor> Hotel Décor

From each of the rooms at the Hotel Mykonos Grace, 

painted white and featuring minimalist décor, and filled 

with enormous comfortable beds, you can see the blue 

of the Aegean Sea, the golden sands of the beach, or the 

historic island of Delos.

But there are other treats awaiting guests staying here: 

a spa, a gym, and a swimming pool help to keep the body 

active. In the «State of Grace» bar and restaurant, an 

authentic state of grace is exactly is what you are offered, 

including a cocktail and à la carte breakfast service, 

available at any time of the day.

In an earthly haven inhabited by the gods of Olympus, the 

Hotel Mykonos Grace appears as a residence that would 

certainly please these demanding divinities.

www.mykonosgrace.com
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A imersão e evolução nas águas suaves de uma 
piscina constituiu um deleite para todos aqueles 
que apreciam os movimentos natatórios mas 
também para os que preferem apenas sentir o 
fluxo aquático no corpo ou permanecer nas suas 
margens, comprazendo-se em momentos de 
convívio.
Ao ar livre ou no interior de um edifício, a piscina 
constitui uma superfície azul que refresca a 
arquitectura, constituindo simultaneamente um 
espaço estético e um lugar onde o exercício físico 
e a actividade recreativa se associam, permitindo 
instantes desportivos, saudáveis e aprazíveis.
 Nos dias soalheiros ou mesmo naqueles menos 
cálidos, quando o dia se reclina para a noite ou 
quando esta já escureceu o horizonte, as piscinas 
propiciam conforto e satisfação devido às sinuosas 
ondulações com que cingem o corpo.

Immersing in and moving through the soft waters of 

a swimming pool constitutes a delight for all lovers of 

swimming, as well as for those who prefer the mere feel 

of the water flowing around their body or who remain on 

its edges, simply enjoying being next to it.

In the open air or inside a building, the swimming pool 

constitutes a blue surface refreshing the architecture, 

simultaneously creating an aesthetic space and a place 

where physical exercise and recreational activity are 

united, allowing for sporting, healthy and pleasurable 

moments.

On sunny days or even on cooler ones, when the day 

makes space for the night or when the horizon has 

already darkened, swimming pools provide comfort and 

satisfaction thanks to the undulating waves that caress 

the body.

Piscinas
«Em Pleno Azul»
Swimming Pools «In Pure Blue »
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Hotel Caruso Ravello

<Piscinas> Swimming Pools
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Oliver Tilbury
A Integridade do Design
The Integrity of Design
Texto de Text by Cátia Fernandes

2007 foi o ano em que Oliver Tilbury deu a conhecer 
ao mundo o engenho do seu trabalho e o seu 
pensamento ousado. Orienta-se por princípios 
como a integridade e a honestidade para conceber 
formas que surpreendem e emocionam. O «cabide-
-mesa-banco-bengaleiro» Hallstand responde 
às exigências da funcionalidade. Num mundo 
onde é cada vez mais difícil parar para organizar 
diferentes objectos, Oliver Tilbury responde com 
apenas uma solução.

2007 was the year in which Oliver Tilbury revealed to 

the world the ingenuity of his work and the daringness 

of his ideas. Driven by principals such as integrity and 

honesty, he designs forms that surprise and move. 

Oliver’s Hall Stand responds stunningly to the demands 

of functionality. In a world in which it is increasingly 

difficult to organise different objects, Oliver Tilbury has 

responded with a single solution.

Uma biblioteca que evolui ao longo dos tempos. 
Num jogo constante entre a forma e o conteúdo, 
esta estrutura de biblioteca da KRISTALIA pode 
mudar de tamanho, configuração ou posição 
já que o sistema se baseia numa série de 
superfícies horizontais relacionadas mediante 
elementos verticais simples ou em forma de L. 
Encostada à parede ou no centro de uma sala, 
a estrutura permite criar soluções infinitas de 
decoração.

A bookcase that evolves over time. In a continual 

interchange between form and content, this 

bookcase structure from KRISTALIA can change size, 

configuration or position since the system is based on 

a series of horizontal surfaces interrelated with simple 

or L-shaped vertical elements. Placed against a wall 

or in the centre of a room, the structure allows for the 

creation of infinite decoration solutions.

KRISTALIA
Formas Dinâmicas
Dynamic Forms
Texto de Text by Cátia Fernandes

www.kristalia.it

www.olivertilbury.com

<Soluções de Arrumação> Storage Solutions
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Fixa ou giratória sob uma base redonda, a estante 
Orbit foi desenhada por Gino Carollo para a 
Bonaldo. A Bonaldo iniciou a sua actividade em 
1936 decidida a mudar a atmosfera doméstica. 
Soube inovar e produzir ao longo dos anos um 
vasto número de soluções para a decoração 
dos espaços. Ron Arad, Karim Rashid e Denis 
Santachiara são alguns dos nomes que já 
trabalharam com a marca italiana, contribuindo 
com ideias, conceitos únicos e objectos de grande 
impacto visual.

Fixed or revolving on a round base, the Orbit bookcase 

was designed by Gino Carollo for Bonaldo. Bonaldo began 

its operations in 1936, with the decisive aim of changing 

the home environment. Over the years it has innovated 

and produced a vast number of solutions for decorating 

rooms. Ron Arad, Karim Rashid and Denis Santachiara are 

just some of the names that have worked with the Italian 

brand, contributing with ideas, unique concepts and 

objects of great visual impact. 

Bonaldo
O Toque Italiano
The Italian Touch
Texto de Text by Cátia Fernandes

«Tudo pode surpreendê-lo, cada forma pode ser 
multifuncional, cada solução pode ser única». Foi 
tendo por base esta premissa que um grupo lituano 
de designers e arquitectos se juntou numa reunião 
explosiva de imaginação. O estúdio de design 
CONTRAFORMA, vencedor do conceituado prémio 
Red Dot, abraça com criatividade cada projecto. A 
estante Quad resolve os problemas de arrumação 
de CDs, DVDs, livros, revistas… tudo num só espaço. 
As estantes de parede Wings aliam o desenho 
inovador à função.

«Everything can be surprising, every form can be 

multifunctional, each solution can be unique». With this 

premise as their base a group of Lithuanian designers and 

architects joined forces in an explosion of imaginative 

force. The CONTRAFORMA design studio, winner of the 

respected Red Dot award, embraces each project with 

creativity. The Quad bookcase resolves the problem of 

storing CDs, DVDs, books, and magazines… all in just one 

space. The Wings wall shelves combine innovative design 

to functionality.

Contraforma
Imaginação sem Limites
Boundless Imagination
Texto de Text by Cátia Fernandes

www.bonaldo.it

www.contraforma.com

<Soluções de Arrumação> Storage Solutions
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A sweet and delicate console table. Feminine forms, 

slender and impressive. Andrèe Putman has designed a 

seductive piece of furniture for Poltrona Frau. A structure 

that looks more like an installation, given its artistic edge. 

The Fecula console table is smooth to the touch, coated 

in Pelle Frau®. Inside you find small storage spaces 

including a round revolving mirror.

Poltrona Frau
Com Arte
With Art
Texto de Text by Cátia Fernandes

Uma consola doce e gentil. Feminina nas formas, 
esguia e impressiva. Andrèe Putman desenhou 
para a Poltrona Frau uma peça de mobiliário 
sedutora. Uma estrutura que mais parece uma 
instalação dado o seu cariz artístico. A consola 
Fecula é suave ao toque, envolvida em Pelle Frau®. 
No interior descobrem-se pequenos recantos de 
arrumação incluindo um espelho redondo rotativo.

Combining old traditions with the latest technologies, 

storage solutions from Molteni & C stress the identity of 

simple forms. In the bedroom, living room, or in the office, 

the wardrobes and bookcases from Molteni incorporate 

elegance of materials. Each detail is studied to provide a 

space with practical and creative furniture. 

Molteni & C
Soluções de Elegância
Solutions of Elegance
Texto de Text by Cátia Fernandes

www.poltronafrau.it

De tradição antiga mas ao mesmo tempo assente 
no avanço tecnológico, as soluções de arrumação 
da Molteni & C sublinham a identidade das formas 
simples. No quarto, na sala ou no escritório, 
os roupeiros e estantes Molteni incorporam 
a elegância dos materiais. Cada pormenor é 
estudado para conferir ao espaço um mobiliário 
prático e criativo.

www.molteni.it

<Soluções de Arrumação> Storage Solutions
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A Home Concept nasceu pela mão da António 
de Almeida & Filhos Têxteis, SA em 2002, altura 
em que foi apresentada ao mundo na Heimtextil 
em Frankfurt. Desde cedo abraçou o design e 
a funcionalidade das matérias como principais 
conceitos que, de resto, passaram a ser uma 
filosofia transversal a todo a marca. 
Pensada para satisfazer um público sofisticado 
que aprecia padrões audaciosos e a suavidade do 
toque dos materiais de elevada qualidade, a Home 
Concept mostra em cada ano colecções irresistíveis 
para a Primavera/Verão e Outono/Inverno. As 
linhas de cama e banho podem ser encontradas 
em vários pontos do mundo. Depois da Europa e da 
Ásia, a Home Concept prepara-se para entrar no 
mercado têxtil dos Emirados Árabes pela grandiosa 
porta do Dubai.

Home Concept was created by António de Almeida  

& Filhos Têxteis, SA in 2002, at which time it was 

introduced to the world at the Heimtextil fair in Frankfurt. 

From the outset material design and functionality have 

been embraced as the main concept, and indeed as the 

overriding philosophy behind the very brand.

Designed to satisfy a sophisticated public that 

appreciates daring patterns and the smooth touch of 

fine quality materials, Home Concept reveals irresistible 

Spring/Summer and Autumn/Winter collections every 

year. Their bedroom and bathroom ranges can be found 

around the world. After Europe and Asia Home Concept is 

readying itself to enter the Arab Emirate textile market, 

through the grandiose door that is Dubai. 

Home Concept
O Toque do Design
A Touch of Design

Tel. Phone +351 253 480 010 | Fax: +351 253 480 094
contact@homeconcept.pt | www.homeconcept.pt

1. Dropp Collection | 2. Mins Collection | 3. Bold Collection

4. Heimtextil 2008, Frankfurt | 5. Nytorv – Denmark
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Kraus Decor
Estilo e Qualidade
Style and Quality
Texto de Text by Paula Monteiro

A linha de artigos Kraus Decor distingue-se 
pela qualidade, funcionalidade e originalidade 
impressas em todos os detalhes. Composta por 
uma vasta gama de produtos de casa de banho 
– lavatórios, torneiras exclusivas e chuveiros – e 
de acessórios de cozinha, a colecção Kraus Decor 
adapta-se a todos os tipos de residências, desde a 
mais moderna moradia na cidade até à rusticidade 
de uma casa de campo.
Fusão da mais alta tecnologia com conceitos de 
design inovadores, a Kraus Decor alia ainda uma 
extensa durabilidade a preços acessíveis, não 
esquecendo o estilo e a elegância, essenciais à 
estética dos objectos que habitam a casa.

Kraus Decor objects are distinguished by their quality, 
functionality and originality imprinted in every detail. 
Compromising a vast range of bathroom products 
– washbasins, exclusive taps and showerheads – and 
kitchen accessories, the Kraus Decor collection fits 
all types of living spaces, from the ultra modern city 
dwelling to the rusticity of a country house.
A fusion of highest technology and innovative design 
concepts, Kraus Decor also combines extensive 
durability with value for money, not forgetting style 
and elegance, which are essential for the aesthetic 
appearance of the objects inhabiting your home.

Designed to please the most 
different of tastes, the products 
from this Portuguese company 
are subject to rigorous tests and 
thorough inspection in order to 
maintain the distinguished level 
of quality that helps the brand to 
stand out from the rest. Thanks to 
its excellence and creativity, Kraus 
Decor has become a leading brand 
within the designer market and as an 
exclusive manufacturer of original 
and practical decorative solutions 
for bathrooms and kitchens.

Pensados para agradarem 
aos mais diversos gostos, os 
produtos da empresa nacional 
são objecto de rigorosos testes 
e de minuciosa inspecção para 
que o exímio nível de qualidade 
se mantenha como traço 
diferenciador da marca. Graças 
à excelência e à criatividade, 
a Kraus Decor tem vindo a 
salientar-se como designer líder 
no mercado e como fabricante 
exclusivo de originais e práticas 
soluções decorativas para a casa 
de banho e para a cozinha.

<Design> 
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<Cozinhas> Kitchens

Controverso e irreverente, Luigi Colani assinou com 
tinta de ouro a História do design mundial. Nascido 
em Berlim no ano de 1928, embarcou desde 
cedo numa carreira extraordinária que lhe valeu 
vários prémios e a denominação de «génio». As 
formas para Colani são redondas, ergonómicas e 
aerodinâmicas, não havendo nada mais enfadonho 
do que uma linha recta. Mas que histórias é que 
estas figuras curvilíneas narram? Por altura dos 
anos 50, Colani aprofundou na Sorbonne a sua 
paixão pela aerodinâmica, tendo depois trabalhado 
nos Estados Unidos para o fabricante de aeronaves 
Douglas. Na década de 60, recebe vários pedidos 
por parte da indústria automóvel. Criou formas 
orgânicas sem barreiras e preconceitos. Foi da 

Luigi Colani
O Homem à Frente do Seu Tempo
The Man ahead of His Time
Texto de Text by Cátia Fernandes

Controversial and irreverent Luigi Colani has left behind 

a golden trail in the history of design world-wide. Born 

in Berlin in 1928, he soon embarked on an extraordinary 

career, which brought him various awards and the 

reputation for being a «genius». For Colani forms are 

round, ergonomic and aerodynamic, as there is nothing 

more boring than a straight line. But what stories 

do these curvilinear figures tell? In the 1950s Colani 

deepened his passion for aerodynamics at the Sorbonne, 

later working for the aircraft manufacturer Douglas in the 

United States. In the 1960s he received several requests 

from the automobile industry. He created organic forms 

without barriers and prejudices. It was from his hand that 
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<Cozinhas> Kitchens

sua mão que saiu a mítica cozinha redonda da 
Poggenpohl, um espaço que mais parece saído de 
um universo paralelo dada a sua invulgaridade. 
Automóveis, barcos, aviões, pianos, caixões, 
mobiliário de escritório, televisores, camiões e 
muito mais, há poucas coisas que Colani não tenha 
desenhado.
Filho da criação plástica e do futurismo, Colani é 
uma referência, mantendo-se ainda hoje, com  
80 anos, em plena actividade.

the mythical round Poggenpohl kitchen emerged, a space 

that seemed to have come from a parallel universe due to 

its individuality. 

Cars, boats, airplanes, pianos, coffins, office furniture, 

televisions, trucks and lots more, there are few things 

Colani hasn’t designed.

Son of plastic creation and futurism, Colani is a reference 

point for the industry, and still working full time at the 

age of 80.

www.colani.ch
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A filosofia de trabalho e as metodologias do celebrado gabinete de arquitectura UNStudio 
marcam uma inteira geração. Ben van Berkel e Caroline Bos são os «líderes» de uma 
equipa multidisciplinar que intervém de forma activa na construção de formas e conceitos 
dinâmicos.

The work philosophy and methodologies of famous architectural practice UNStudio have 
effected an entire generation. Ben van Berkel and Caroline Bos head a multifaceted team 
that actively intervenes in the construction of forms and concepts.

Ben van Berkel
O Método da Arquitectura
The Method of Architecture
Texto de Text by Cátia Fernandes
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1. < Theatre Agora, Lelystad, 2005, 
UNStudio©><Christian Richters>
2. <World Business Towers, Busan 2006, 
UNStudio©>
3. < Urban Oasis – Development at Beach 
Road, Singapore 2006 –, UNStudio©>

<Entrevista> Interview2 3

4

Caroline Bos é formada em 
História da Arte e o Ben 
estudou arquitectura. Como 
é que a teoria complementa a 
parte prática e vice-versa?
É muito importante numa obra. 
Sabemos perfeitamente, graças 
à arquitectura que, se por um 
lado, ela tem de ser funcional, 
lógica na forma como funciona, 
por outro, acreditamos que 
ela tem de ter também uma 
qualidade peculiar intangível. 

O vosso trabalho é o resultado 
de um encontro multidisciplinar 
com pessoas formadas em 
áreas distintas. Como encontra 
o equilíbrio com tantos 
contributos?
Depende do projecto, por vezes 
só temos um consultor, dois ou 
três. Depende. Por exemplo, 
estamos a trabalhar numa 
competição para a construção 
de uma grande estação de 

Caroline Bos is trained in art history 

and Ben studied architecture. 

How does theoretical teaching 

complement practical matters, and 

vice versa?

It is very important in a work. We 

know so well from architecture 

that on the one hand it needs to 

be functional, logical in the way it 

operates, but at the same time we 

believe that it needs to also have a 

quality of oddness that you cannot 

grasp. 

Your work is the result of the 

multidisciplinary encounter with 

people trained in different areas. 

How do you find a balance between 

so many contributions?

It depends on the project; sometimes 

we only have one consultant, two 

or three. It depends. For instance 

we are doing a competition for a 

large train station in Bologna and we 

have a lot of advisers, infrastructure 

advisors and commercial advisers. 

4. < Urban Oasis – Development at 
Beach Road, Singapore 2006 (interior), 
UNStudio©> 
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<Secção> Section

Sometimes we do a job for a department store, like the 

one we are doing for Louis Vuitton, and sometimes we 

like to work with fashion forecasters, we like to have 

different types of unexpected advice. Architects grow 

towards the end results and I’m always finding different 

types of methods to introduce into the design process 

and that’s why we have all these specialists. 

What constitutes a good «Design Model»? What 

characteristics should it display?

«Design Models» have a certain series of principles in 

themselves that are actually connected to a possible 

geometrical solution. The organisational quality of the 

model is more important than the model itself. 

5 <Entrevista> Interview

If architecture influences the way we live and 

experience our lives, what is it that influences 

architecture?

Some of us like to argue that architecture is not as 

important as life. The terrible things that can happen 

in life, the most beautiful things that can happen in life 

often don’t need architecture. Architecture is important 

but is also important that you need to learn not to 

overestimate architecture. Architecture should embrace 

the experiences in life but at the same time, in this 

embracement, architecture should be critical. 

Based on the assumption that our society works 

through repetition, how can we still manage to 

innovate nowadays?

To innovate is to be original. But on the other hand I think 

that repetition, as in «Design Models», creates families 

of similarities. That’s important because you can then 

evaluate the quality of the originality of your work. 

comboios em Bolonha e temos vários consultores, 
de infra-estrutura e comerciais. Por vezes fazemos 
um trabalho para uma loja, como aquele que 
estamos a fazer para a Louis Vuitton, e gostamos 
de trabalhar com conselheiros de moda, gostamos 
de ter diferentes tipos de opiniões inesperadas. 
Os arquitectos crescem até ao resultado final, e 
eu estou sempre a descobrir diferentes tipos de 
métodos para introduzir no processo de design. É 
por isso que temos todos estes especialistas.      

O que é que constitui um bom «Modelo de 
Design»? Que características ele deve reflectir?
Os «Modelos de Design» têm uma série de 
princípios em si mesmos que estão ligados a 
uma solução geométrica possível. A qualidade 

organizacional do modelo é mais importante que o 
próprio modelo. 

Se a arquitectura influencia a forma como 
vivemos, o que é que influencia a arquitectura?
Alguns de nós costumam dizer que a arquitectura 
não é tão importante como a vida. As coisas 
terríveis que podem acontecer na vida ou as 
coisas mais bonitas não necessitam normalmente 
da arquitectura. A arquitectura é importante 
mas também é importante que se aprenda a não 
sobrestimá-la. A arquitectura deve abraçar as 
experiências da vida mas, ao mesmo tempo, neste 
envolvimento, ela tem de ser crítica. 

Baseado no pressuposto que a nossa sociedade 
funciona através de repetição, como é possível 
inovar nos dias de hoje?
Inovar é ser original. Mas, por outro lado, eu acho 
que a repetição, como acontece nos «Modelos de 5. < Erasmus Bridge, Rotterdam, 1996, UNStudio©><Christian 

Richters>
6. < Waldschlösschenbrücke, Desdren 2007, UNStudio©>
7. <VilLA NM, Upstate New York 2007, UNStudio©><Christian 
Richters>
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Design», cria conjuntos de semelhanças. Isso é 
importante porque podemos a partir daí avaliar a 
qualidade da originalidade no nosso trabalho. 

É vossa intenção criar edifícios que durem para 
sempre?
Não. Eu não estou à procura do destino da 
arquitectura.

Que papel vão desempenhar os arquitectos 
no futuro? Será muito diferente daquele que é 
desempenhado hoje?
Acho que os arquitectos vão ter mais 
responsabilidades, vão transformar-se cada vez 
mais em cientistas públicos. Felizmente a profissão 
está a expandir-se.  

E considera-se um cientista público?
Um pouco. Por vezes tenho de dar vários conselhos 
e fazer construções públicas para um determinado 
local sem ter de construir um edifício, e é isso 
que eu gosto. Eu não gosto de ser um cientista 
público sem desenhar. Gosto de ser ambos. Acho 
que os arquitectos se devem envolver mais com a 
esfera pública. Somos responsáveis pelos vários 
orçamentos com que lidamos.

Entre outros, no ano passado recebeu o prémio 
«Architect of the Year 2007», ganhando três 
de cinco categorias. Que importância têm os 
prémios no vosso trabalho?
Adoro (risos)! A coisa boa dos prémios é que eles 
são bons para mim particularmente, mas também 
para as pessoas que trabalham arduamente 

Is it your intent to create buildings that last forever?

No. The destiny of architecture is not what I am after.  

 

What role will architects play in the future? Will it be 

much different than their role today?

I think architects will take on more responsibilities; 

they’ll become more public scientists. The profession is 

expanding luckily.

And do you consider yourself a public scientist?

A little bit. Sometimes I have to give a lot of advice and 

make public constructions for certain locations without 

doing a building and that is what I like. I don’t like to be 

a public scientist without designing, I like to be both. 

I think that architects should be more engaged in the 

public environment. We are responsible for the amount of 

budgets that we are dealing with.

Amongst others, last year you received the «Architect 

of the Year 2007» award, winning three of the five 

categories? How important are awards in your work?

I love it (smiles). The good thing about awards it that 

they’re good for me, particularly, but also for the people 

who work so hard in the studio. We have worked very 

hard with 85 people to make the company work. We 

got this award not only because of my work alone, but 

because of how we are organized, how we communicate, 

because of the quality of our organization. I have learned 

that if you make a good infrastructure to your company, 

if you take care of your people then you’ll have more time 

for your work 

8

7

no estúdio. Trabalhamos afincadamente com 
85 pessoas para fazer a empresa funcionar. 
Conquistamos este prémio não só pelo meu 
trabalho, mas também graças à forma como 
estamos organizados, como comunicamos, pela 
qualidade da nossa organização. Aprendi que 
se criamos boas infra-estruturas para a nossa 
empresa, se cuidamos das pessoas, então temos 
mais tempo para o trabalho. 

8

9

10

8. <Mobius House, Het Gooi 1998, UNStudio©><Christian 
Richters>
9. <Tea House on bunker, Vreeland, the Netherlands 2006, 
UNStudio©><Christian Richters>
10. < Ben van Berkel, UNStudio©><Valerie Bennett>

www.unstudio.com
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Mikado Housing
Equilíbrios Conceptuais
Concept and Balance
Texto de Text by Cátia Fernandes Imagens 3D desenvolvidas por 3D developed by LT-Studios

Imaginemos o famoso jogo chinês Mikado, aquele 
em que finos palitos de madeira são largados 
para pôr à prova a paciência dos jogadores. Foi 
com base na ideia conceptual deste passatempo 
que a equipa de estudantes francesa, Laurent 
Saint-Val, Alexandre Sarazin e Shadhyar Shakiba, 
desenvolveu o projecto Mikado Housing. Com 
ele venceram o Primeiro Concurso Internacional 
de Ideias Arquitectónicas promovido pela House 
Traders e a LT-Studios. Os estudantes da Ecole 
Spéciale d’Architecture de Paris centraram-se na 
ligação e relacionamento entre os espaços públicos 
e privados. Adaptadas à morfologia dos terrenos, 
as habitações podem bem transformar-se em 
canais fluidos, dando lugar um equilíbrio social e 
estrutural.

Imagine the famous Chinese game Mikado, where you 

have a tangled pile of thin wooden sticks to be removed 

one by one, testing your patience. It was using this 

pastime as a conceptual base that the team of French 

students Laurent Saint-Val, Alexandre Sarazin and 

Shadhyar Shakiba developed the Mikado Housing project. 

With this they were victorious in the First International 

Architectural Ideas Contest promoted by House Traders 

and LT-Studios. The students of the Ecole Spéciale 

d’Architecture de Paris centred their work on the 

connection and relationship between public and private 

spaces. Adapted to the morphology of the land, the 

houses can well be transformed into fluid channels, giving 

way to a social and structural balance.

<Arquitectura> Architecture



Foi igreja Dominicana de 1360 a 1794 mas depois 
dessa altura emprestou o seu corpo imponente 
a vários outros acontecimentos. Na ocupação 
francesa em Maastricht serviu os propósitos 
militares e depois foi remetida ao silêncio. A 
partir de 1910 serviu de palco a eventos diversos: 
exposição de carros, de flores, arquivo da cidade 
e até foi animada por torneios de boxe. Mas em 
2007 talvez o gabinete de arquitectura holandês 
Merkx+Girod architects lhe tenha prestado a real 
homenagem ao construir uma inspiradora livraria 
para o seu cliente Selexyz. 
Uma loja monumental com 1200 m2 de área 
comercial. A ideia inicial de criar dois andares 
no centro da igreja foi desde logo rejeitada 
pelos arquitectos uma vez que iria diluir todo o 
potencial do espaço. A solução passou então por 
elevar uma estrutura de dois andares, que não 
toca em nenhuma parede da igreja, em apenas um 
dos lados do edifício, assim a outra parte poderia 
permanecer aberta para total contemplação. 
Merkx+Girod architects construíram ainda, na 
área anteriormente destinada ao altar, um café 
descontraído com a particularidade da mesa ser 
em forma de cruz. A obra valeu aos arquitectos o 
prémio holandês «Lensvelt de Architect» de 2007 
em design de interiores. 

Between 1360 and 1794 it was a Dominican church, 

but subsequent to this date it lent its impressive space 

to various other events. During the French occupation 

of Maastricht it was even used for military purposes, 

but then returned to silence. From 1910 it was used 

as a venue for various events: car exhibitions, flower 

exhibitions, a storehouse for the city’s archives, and it 

even hosted boxing contests. But in 2007 Dutch practice 

Merkx+Girod architects returned the church to its former 

glory, if not for religious purposes, with the inspiring 

conversion into an unforgettable bookshop for client 

Selexyz, creating a monumental store, with some 1200 

square metres of commercial floor space. The initial 

proposal to create two floors within the centre of the 

church was soon rejected by the architects, as this would 

have diluted the potential of the space. The solution was 

to erect a two-storey black steel structure connected to 

just one side of the building, a huge walk-in bookcase, 

leaving the space as open as possible for unadulterated 

contemplation. Merkx+Girod architects have also created 

a relaxed café in the former altar, featuring a large 

reading table in the shape of a cross. The conversion 

has won the Dutch practice the «Lensvelt de Architect» 

interior design prize for 2007.  

Merkx+Girod architects 
Desenho Sagrado
Sacred Design
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Roos Aldershoff

<Arquitectura> Architecture

www.merkx-girod.nl
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COOP 
HIMMELB(L)AU
Arquitectura Vibrante
Vibrant Architecture
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  ISOCHROM.com

A empresa cooperativa de projectos de arquitectura COOP HIMMELB(L)AU foi a 
vencedora no concurso do Busan Cinema Complex, Coreia do Sul. A estrutura cultural, 
que será também a casa do Pusan International Film Festival, insinua uma fluidez entre 
o espaço público, os programas culturais, arquitectura e a tecnologia. Este conjunto 
resulta na construção de formas vibrantes que definem o cenário urbano. O projecto, 
que tem data de conclusão marcada para 2010, será um catalizador cultural e irá prever 
várias áreas de interacção tendo como ponto nevrálgico uma praça. O gabinete  
COOP HIMMELB(L)AU tem sede em Viena, Áustria, mas possui também escritórios  
em Los Angeles. 

The cooperative company for architecture projects COOP HIMMELB(L) AU has won the contest 

to design the Busan Cinema Complex in South Korea. The cultural building, which will also be 

home to the Pusan International Film Festival, intimates a fluidity between public space, cultural 

programmes, architecture and technology. This combination results in the creation of vibrant 

forms which define the urbane scenario. The project, which is due for completion in 2010, will be a 

cultural catalyst and will provide various areas of interaction with a square as its hub.  

The COOP HIMMELB(L) AU  is based in Vienna, Austria, but they also have offices in Los Angeles.

www.coop-himmelblau.at

<Arquitectura> Architecture
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Condomínio Residencial Efanor
Viver a Cidade
Efanor Residential Condominium 
Living the City

P
U

B

<Traders> 
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No coração do Grande Porto vai ser possível 
conhecer momentos de tranquilidade e 
conforto. O Condomínio Residencial Efanor é um 
empreendimento único que estabelece com a 
natureza um compromisso importante. Tendo 
como base o conceito de «Novo Urbanismo», 
recupera os valores da vida em comunidade sem 
pensar nos constrangimentos de viver no centro 
de uma cidade. O Condomínio Residencial Efanor 
desenvolve-se nos terrenos da antiga fábrica que 
lhe dá o nome e abraça um grande lago biológico 
e uma vasta zona verde de utilização exclusiva 
dos moradores. Integrará num só espaço áreas 
de trabalho, comércio, equipamentos públicos e 
zonas de lazer. Alcino Soutinho assina o projecto 
do primeiro edifício do condomínio. Com áreas e 
acabamentos de luxo, os apartamentos, T3, T4, T5, 
e T6 duplex privilegiam a relação com a paisagem.
O empreendimento é promovido pela Praedium e o 
primeiro edifício ficará concluído em 2009. 

Make way for moments of peace and comfort in the 

centre of Oporto. Efanor Residential Condominium 

is a unique development that forms an important 

commitment to nature. Based on the concept of «New 

Urbanism», it makes a return to the values of community 

life, without the constraints of living in the centre of city. 

Efanor Residential Condominium is developed on the 

site of old factory that gives it its name and embraces a 

large organic lake and a huge green area for exclusive 

use of residents. In just one space it will include work 

and shopping areas, public facilities and leisure areas. 

Alcino Soutinho has designed the first building of 

the condominium. With luxury areas and finishes, the 

apartments in three, four, five-bedroom, or six-bedroom 

duplex formats, enjoy a close relationship with the 

outside world.

The complex is being developed by Praedium, and the 

first building will be completed in 2009.

Para mais informações For further information

Tel. Phone: +351 229 515 307
www.efanor.pt

<Traders> 
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Mais informações em:
Tel. Phone +351 218 593 829
vendas@domanicondominio.com
www.duedomani.com

Espaços desenhados ao ritmo da arquitectura 
contemporânea. Formas simples e inovadoras 
que se comprometem com o ambiente e com 
a sustentabilidade. No centro de Lisboa, no 
prolongamento da Avenida Estados Unidos da 
América, perto dos novos hospitais de Lisboa  
– IPO e Hospital de Todos os Santos –, do Metro 
e ainda do Campo de Golfe da Bela Vista, o 
condomínio Due Domani personifica o design e a 
qualidade de construção. 
Por se localizar junto ao Parque da Bela Vista, 
o empreendimento garante momentos de 
tranquilidade e privacidade, sensações que 
raramente são conseguidas num centro urbano. 
Mas aqui, tudo é possível.

Spaces designed to the rhythm of contemporary 

architecture. Simple and innovative forms committed to 

the environment and sustainability. Located in the centre 

of Lisbon, in the extension of the Avenida Estados Unidos 

da América, close to Lisbon’s new hospitals  

– IPO and Hospital de Todos os Santos –, the 

underground and also Bela Vista Golf course, the Due 

Domani condominium personifies design and quality 

construction. 

Due to its location next to the Parque da Bela Vista, the 

development guarantees tranquillity and privacy, rare 

sensations in an urban centre, but here everything is 

possible.

Representado pela Encaixe, Lda., empresa que 
integra a Grupobra SA, o Due Domani é composto 
por um complexo de cinco edifícios com  
89 apartamentos. As tipologias dos apartamentos, 
que vão desde o T1 ao T4, constituem universos 
de bom gosto e requinte com acabamentos de 
elevada performance. Na cozinha, por exemplo, 
destacam-se o inox dos encastrados, o pavimento 
em granito, a iluminação indirecta e os móveis com 
acabamento em wengé. Seguindo na descoberta 
dos espaços, as casas de banho, com loiças Phillip 
Stark da Duravit, tornam-se o centro das atenções. 
Na sala e quartos prevalecem o design e os 
detalhes da arquitectura. 
Nada foi deixado ao acaso e Due Domani é muito 
mais do que uma habitação.

Represented by Encaixe, Lda., company which is part of 

Grupobra SA,  Due Domani consists of a complex of five 

buildings with 89 apartments. The different apartment 

configurations, ranging from 1 to 4-bedrooms variants, 

constitute universes of good taste and refinement, 

with high class finishes. The kitchen, for example, is 

highlighted by the stainless steel built-in appliances, 

the granite floors, the indirect lighting and the furniture 

with wengé finish. As we head of in discovery of other 

spaces, the bathrooms, with Duravit sanitary ware by 

Phillip Stark, become the centre of attention. Design and 

architectural details predominate in the living room and 

the bedrooms. 

Nothing has been left to chance and Due Domani is far 

more than just somewhere to live.

Due Domani
O Conforto na Cidade
Comfort in the City
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Mira
Natureza em Estado Puro
Nature in its Purest State
Raul Brandão prestou-lhe digna homenagem em 
Os Pescadores. Mira, essa terra fértil de gente 
afável e verdadeira, é hoje um importante vértice 
no património cultural, ambiental e gastronómico 
do nosso país. Situada no centro do país, distrito de 
Coimbra, Mira dispõe de excelentes acessibilidades 
que nos levam até Lisboa, Porto e Espanha em 
poucas horas. Percorrê-la é descobrir um cenário 
de surpresas. Se de um lado temos os recortes dos 
terrenos, do outro avista-se a intensidade do mar, 
a ondulação suave das águas ao encontro de uma 
areia branca e fina. Em Mira situa-se única praia do 

Raul Brandão paid worthy tribute to it in Os Pescadores. 

Mira, this fertile land of people pleasant and true, is 

now an important slice of cultural, environmental and 

gastronomic heritage of Portugal. Located in the centre 

of the country, in the district of Coimbra, Mira is ideally 

placed for reaching Lisbon, Oporto and Spain in little time. 

Passing through it is to discover a scenario of surprises. 

On one side the glorious profile of the land and on the 

other the intensity of the sea, the gentle undulation of 

the waters meeting the fine, white sand. The only beach 

in Portugal to enjoy Blue Flag status uninterrupted for 

over 20 years is located in Mira.
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Câmara Municipal de Mira
Tel. Phone +351 231 480 550 | Fax +351 231 458 185
geral@cm-mira.pt | www.cm-mira.pt

país que detém bandeira azul há mais de 20 anos, 
ininterruptamente.
De visita obrigatória são os palheiros e a casa 
gandaresa, mas se o passeio é a opção nada melhor 
do que percorrer a ciclovia que circunda quase todo 
o concelho.
De forma a tirar o máximo partido deste património 
será laçada, no mês de Maio, uma hasta pública 
para alienar 120 hectares de terreno destinados à 
construção de um campo de golfe, 80 moradias e 
hotel de quatro ou cinco estrelas. 
Recentemente, Mira foi escolhida pela espanhola 
Pescanova para a construção da maior unidade 
mundial de criação de pregado em viveiro. Um 
investimento de extremo valor para a região e para 
o país.

Must sees include the palheiros (haylofts) and the casa 

gandaresa, typical houses of the region. But if you feel 

like taking a trip then what better than touring the cycle 

path that goes almost all the way around the municipality.

To make the very most of this heritage, a public auction 

will take place in May to transfer 120 hectares of land 

destined for the construction of a golf course, 80 houses 

and a four or five-star hotel.

Mira was recently chosen by the Spanish firm Pescanova 

to build the world’s largest turbot farming facility – an 

investment of great value for the region and the country.

<Traders>
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Se há lugares onde se percebem as cores trazidas 
pela mudança das estações, a Dinamarca é um 
deles. Se há lugares que vibram de cultura e 
recursos naturais, a Dinamarca também é um 
deles. 
Hoje, o país é o resultado de lutas e conquistas, 
rendições e ocupações militares, séculos de 
História que recuam aos tempos dos vikings que 
viajaram, colonizaram e negociaram em toda a 
Europa. 
Monarquia constitucional com regime 
democrático-parlamentar, a Dinamarca localiza-se 
a Norte da Europa e tem uma superfície de  
43.080 km2. É constituída pela Península da 
Jutlândia e mais de 400 ilhas. Engloba ainda duas 

If there are places where you tell the season by the colours 

that appear then Denmark is one such place. If there is 

one place that vibrates with culture and natural resources 

then Denmark is its name.

Today, the country is the result of battles and conquests, 

capitulations and military occupations, centuries of history 

that date back to the times of the Vikings who travelled, 

colonised and traded throughout Europe. 

A constitutional monarchy with democratic-parliamentary 

regime, Denmark is located in Northern Europe and has 

a total surface area of 43,080 square kilometres. The 

country comprises the Jutland Peninsula and over  

400 islands. It also covers two autonomous regions that 

are not part of the European Union – Greenland and the 

Faroe Islands.

Dinamarca
Na Terra dos Vikings
Land of the Vikings
Texto de Text by Cátia Fernandes

1

2 3

4 5 6 7
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regiões autónomas que não fazem 
parte da União Europeia (a Gronelândia 
e as Ilhas Feroé).
Copenhaga, a capital, é o reflexo de 
uma sociedade evoluída culturalmente, 
com um nível de vida elevado. Nas ruas 
sente-se um ar de cosmopolitismo e 
contemporaneidade. 
As pescas e o turismo detêm um grande 
peso na economia nacional mas é o 
design industrial e a arquitectura que 
têm determinado o posicionamento da 
Dinamarca no sector da criação. 
No país de Niels Bohr, Søren 
Kierkegaard, Karen Blixen e Hans 
Christian Andersen, florescem recantos 
retirados de contos infantis, estórias 
maravilhosas que se projectam no 
futuro.

Copenhagen, its capital, reflects a culturally 

developed society, with a high standard of 

living. In its streets an air of cosmopolitism 

and contemporariness can be felt. Fishing 

and tourism form a major share of the 

nation’s economy, but industrial design and 

architecture have ensured Denmark’s place 

in the creative sector.

In the country of Niels Bohr, Søren 

Kierkegaard, Karen Blixen and Hans Christian 

Andersen, places out of children’s tales 

flourish, marvellous stories that look ahead 

to the future.

Como ir:
Voo TAP a partir do Porto e Lisboa desde € 270 + taxas 
(ida e volta)
How to get there:

TAP return flights from Oporto or Lisbon from €270 + taxes

www.visitdenmark.com

1. Fotografia de Photo by Dorte Krogh
2 . 4. Fotografia de Photo by Ireneusz Cyranek
3. Fotografia de Photo by Bob Krist
5. 7. Fotografia de Photo by Henrik Stenberg
6. Fotografia de Photo by Marianne Grøndahl
8. Fotografia de Photo by Jørgen True
9. Fotografia de Photo by Søren Lauridsen
10. Fotografia de Photo by Nicolai Perjesi

8 9

10

<Viagem> Travel



<Secção> Section

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 9

3

Setting our feet off on a journey, 
up mountain, down vale, we cross 
a real painting that mixes shades 
of green with earthy browns. The 
Douro, difficult and honed, is right 
next door, in a frenetic harmony with 
the slope of the vineyards. The road 
is signposted Torre de Moncorvo. 
In the parish of Felgar, right in the 
«Terra Quente» of the Nordeste 
Transmontano, the Casa de Santa 
Cruz cohabits with a culture rich in 
traditions. The house itself is part of 
this history, since its construction 
dates from the end of the first half 
of the 18th Century. Balanced in 
its formal language, with various 
elements proving the architecture 
of the period, the country hotel 
gained new impetus in 2001 when 
it underwent renovation work. The 
object of this work was to make 
the house more comfortable and 
functional. 

Casa de Santa Cruz
Caminhos de Descoberta   
Journeys of Discovery
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  Miguel Costa

Lançando os pés ao caminho, 
montanha a cima, percorremos 
uma pintura real que mistura os 
tons de verde com o castanho 
da terra. O Douro, suado e 
trabalhado, fica mesmo ali ao 
lado num convívio irrequieto com 
o declive dos vinhedos. A estrada 
indica Torre de Moncorvo. Na 
freguesia de Felgar, em plena 
Terra Quente do Nordeste 
Transmontano, a Casa de Santa 
Cruz convive com uma cultura 
rica em tradições. Ela própria se 
inscreve nessa História já que 
a sua construção data do final 
da primeira metade do século 
XVIII. Equilibrada na linguagem 
formal, com vários elementos 
da arquitectura da época, a casa 
de turismo de habitação ganhou 
novo fôlego em 2001 quando foi 
sujeita a obras de adaptação. 
Tornar a casa mais confortável e 
funcional foi o objectivo. 

<Refúgio> Haven
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<Secção> Section

12 quartos duplos recebem os convidados numa 
visita calma e solene. Os quartos dividem-se entre 
o piso superior e inferior. Uns virados para a piscina 
outros para a rua ou jardim. A decoração celebra a 
força dos materiais e a madeira vinda do norte da 
Europa sublinha o conforto do espaço.
A Casa de Santa Cruz dispõe ainda de quatro salas 
de estar, uma de refeição, uma sala para eventos e 
uma piscina rodeada pelo jardim. 
Para aproveitar o tempo nada melhor do que os 
passeios a pé, de bicicleta ou no rio. A gastronomia 
também sabe receber e, por terras de Moncorvo, 
há muito para descobrir.

12 double rooms receive guests during their peaceful and 
magnificent stay. The rooms are divided between the first 
and lower floor. Some face the swimming pool, others the 
road or the garden. The décor celebrates the strength of 
materials and the wood from Northern Europe stresses 
the comfort of the space.
The Casa de Santa Cruz also contains four living rooms, 
a dining room, an events room and a swimming pool 
surrounded by the garden.
To make the most of your stay why not head off for walks, 
cycle tours or river trips. Gastronomy is another highlight, 
while there is much to be discovered in the Moncorvo 
area. 

Casa de Santa Cruz
Rua Cimo do Lugar, 1 – Felgar
5160 Torre de Moncorvo
Tel. Phone +351 279 928 060/1
Fax +351 279 928 062
mail@casadesantacruz.com
www.casadesantacruz.com
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Branco, muito branco, branco níveo, branco 
sofisticação. O showroom da cadeia japonesa 
Aquagirl em Tóquio é um lugar de luminosidade, 
proporcionando a quem o visita uma sensação 
de leveza e conforto. Foi pedido à designer 
italiana Ilaria Marelli um espaço feminino e doce 
onde, no entanto, os objectos ganhassem todo o 
protagonismo. 
Ao entrar na boutique de 180 m2 é possível obter 
uma clara perspectiva dos produtos graças ao 
desenho simples das formas e à tonalidade 
alva que veste os tectos, as paredes e o chão. A 

White, very white, snow white, white sophistication. The 

Tokyo showroom of the Japanese chain Aquagirl is a place 

filled with luminosity, providing the visitor with a feeling 

of lightness and comfort. Italian designer Ilaria Marelli 

was asked to create a feminine and sweet space, while 

allowing objects to take centre stage.

Thanks to the simple design and the white ceilings, walls 

and floors, it is possible to obtain a clear view of the 

products on entering the 180 square-metre boutique. 

The soft lighting creates inviting atmospheres in this 

shop, which is totally devoted to feminine beauty. The 

Aquagirl
Doces Tonalidades 
Sweet Shades
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias  gentilmente cedidas por Photographs  kindly given by  Ilaria Marelli

<Espaço Público> Public Space
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iluminação suave cria atmosferas convidativas 
na loja totalmente devotada à beleza da mulher. 
Na área central destinada aos sapatos, quatro 
espelhos, que vão do chão ao tecto, criam um jogo 
de dimensões motivado pelo movimento rotativo. 
Ilaria Marelli criou um efeito cénico irresistível com 
peças de mobiliário de sua autoria.
Situada numa das mais importantes zonas 
comerciais, junto a reconhecidas lojas como Prada 
ou Cartier, Aquagirl trouxe para o seu espaço peças 
de roupa, acessórios e sapatos seleccionados nos 
principais eventos de moda em Milão, Paris e Nova 
Iorque.

central area has been designed solely for shoes, while 

four ground to ceiling mirrors create a play on dimensions 

caused by their rotary movement. 

With self designed pieces of furniture Ilaria Marelli has 

created an irresistible scenic effect.

Situated in one of the most important commercial areas, 

close to prestigious shops such as Prada or Cartier, 

Aquagirl has stocked its space with selected accessories 

and shoes sourced from the main fashion events in Milan, 

Paris and New York.

<Espaço Público> Public Space

www.ilariamarelli.com
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Inscreve-se na paisagem como objecto dissimulado 
mas celebra-a em toda a sua linguagem formal. O 
corpo do restaurante O Abocanhado desenvolve-se 
nos socalcos da aldeia de Brufe, sobre o vale do rio 
Homem, no concelho de Terras de Bouro. O projecto 
foi assinado por António Portugal e Manuel Maria 
Reis e confirma a sua localização ao utilizar as 
matérias da terra: a beleza rude do granito e o 
conforto da madeira. A cobertura acompanha a 
cota da estrada sendo o terraço o vértice de todas 

O Abocanhado
Lugar de Brufe – Brufe – Terras de Bouro, 4840-020 Brufe
Tel. Phone +351 253 352 944 | Fax +351 253 352 107
info@abocanhado.com | www.abocanhado.com

<Sabores> Flavours

It appears like a hidden object in the landscape yet it 

celebrates the same in all its formal language. The body 

of O Abocanhado restaurant develops over the slopes of 

the village of Brufe, over the valley of the River Homem, in 

the municipality of Terras de Bouro. Designed by António 

Portugal and Manuel Maria Reis, the project confirms 

its location by using local materials: the rough beauty of 

granite and the comfort of wood. The roof accompanies 

the level of the road and thus turns the terrace into 

a focal point. With a capacity of 90 seats the dining 

O Abocanhado
Sabor da Terra
The Taste of the Land
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by  Orlando Fonseca

as atenções. A sala de refeições, com capacidade 
para 90 lugares, oferece-se ao exterior através 
de uma grande janela comunicante. O mobiliário 
contemporâneo da autoria de Siza Vieira convive 
com elementos decorativos tradicionais e à mesa 
também impera a matéria-prima local: o cabrito e 
a vitela barrosã, o cozido à portuguesa à moda de 
Brufe, bacalhau com migas, entre outros pratos.

room surrenders itself to the exterior through a large 

communicating window. The contemporary furniture, 

designed by Siza Vieira, coexists with traditional 

decorative elements, while in the menu, local resources 

also reign supreme: kid and barrosã veal, «cozido à 

portuguesa à la Brufe», salted codfish with «migas», 

amongst other dishes.



<Sugestões> Suggestions
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 1
02

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 1

03

Para si
For you

Caneta USB com 1 GB memória. 
Interior em aço inoxidável polido e 
cristais Silver Shade da Swarovski
USB pen with com 1 GB memory. 

Polished stainless steel interior and 

Silver Shade crystals from Swarovski

www.philips.com

Vaso Grass da Normann 
Copenhagen 
Grass vase by Normann Copenhagen 

www.normann-copenhagen.com

Cadeira Burst desenhada por 
Oliver Tilbury
Burst chair designed by Oliver 

Tilbury

www.olivertilbury.com

Criados mudos da Paularte 
Designer shelves Paularte

www.paularte.com

Banco Opus#1.43 série de bancos 
multiusos de madeira com assento 
revestido amovível
Opus#1.43 bench, series of multipurpose 

wooden benches with removable seat cover 

www.opusdv.com

Para a casa
For the home

Porta cabos desenhado por Gabriel 
Nigo da Normann Copenhagen
Woofy the cable concealer, designed by 

Gabriel Nigo from Normann Copenhagen

www.normann-copenhagen.com

Cadeira Lounge «Alter» de 
Emmanuel Dietrich para a 
Ligne Roset
«Alter» lounge chair by Emmanuel 

Dietrich for Ligne Roset 

www.emmanueldietrich.com
www.ligneroset.com

Relógios para homem e para 
senhora da IWC Portofino Midsize 
e Portofino Cronógrafo 
IWC Portofino Midsize and Portofino 

Chronograph ladies and gents 

wristwatches 

www.iwc.com 

Água de Toilette Bulgari «Pour 
Homme Soir»
Eau de Toilette Bulgari «Pour 

Homme Soir»

www.bulgari.com

Mala Missanga resultado 
da iniciativa «Crystal Loves 
Leader» da Swarovski
Missanga bag, resulting from the 

«Crystal Loves Leader» initiative 

by Swarovski

www.missanga.pt

Sandália da colecção 
Primavera/Verão 2008 da 
KILLAH
KILLAH sandal from the  

Spring/Summer collection 2008  

www.killah.it 

Baton e gloss para os 
lábios Giorgio Armani Caffè 
Collection
Lipstick and lip gloss Giorgio 

Armani Caffè Collection 

www.giorgioarmani.com 



<Cozinhas> Kitchens

«Walljewels»
Jóias de Luz
Jewels of Light
Texto de Text by Paula Monteiro
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs Kindly given by  Annette Hinterwirth

Inspirado nas fascinantes jóias das décadas de 40, 50 e 60 do século 
passado concebidas por artistas como Schiaparelli, Trifari e Dior, o 
conjunto de objectos luminosos «Walljewels», criados pela designer 
austríaca Annette Hinterwirth, sugerem formas orgânicas dado 
os materiais utilizados: diversos tipos de pele e couro compõem as 

Inspired by the fascinating jewellery created in the 1940s, 50s and 60s by 

artists such as Schiaparelli, Trifari and Dior, the luminous «Walljewels» set 

created by Austrian designer Annette Hinterwirth resemble organic forms 

due to the materials used: several types of skins and leather compose the 

pieces, illuminated by glittering STRASS © Swarovski © crystals.

peças, iluminadas por cintilantes cristais STRASS © Swarovski ©.
Projecto em evolução, o «Walljewels» contará com mais artefactos 
no futuro, os quais virão a unir-se ao candeeiro «Light on a Leash» 
– combinação de aço polido com uma explosão de resplandecentes 
cristais STRASS © Swarovski © – e ao «Pacific Burton» – 
homenagem ao par romântico Elizabeth Taylor e Richard Burton, 
ambos apaixonados por jóias e diamantes.

www.annettehinterwirth.com

An evolving project, «Walljewels» will comprise of more products in the 

future, joining the «Light on a Leash» lamp –  a combination of polished steel 

and an explosion of resplendent STRASS © and Swarovski © crystals – as well 

as «Pacific Burton» – a tribute to the romantic couple  Elizabeth Taylor and 

Richard Burton, both passionate lovers of jewels and diamonds.

<Arte> Art
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Com uma oferta transversal nos sectores da 
iluminação e do material eléctrico, a Casa das 
Lâmpadas é uma empresa dinâmica, representante 
exclusiva de marcas conceituadas, nas quais a 
qualidade, a alta tecnologia e o design são os 
principais cunhos da sua vasta gama de produtos.
Presente em Lisboa há cerca de 20 anos, a Casa 
das Lâmpadas sentiu necessidade de reformular 
o seu showroom para que este transmitisse 
uma fiel imagem do dinamismo da empresa e 
dos produtos por ela comercializados. Espaço 
actualizado e contemporâneo, o showroom, a ser 
formalmente inaugurado nos inícios do mês de 
Março, está sobretudo vocacionado para o público 

Casa das Lâmpadas
Novo Showroom
New Showroom
Fotografias de Photographs by  Orlando Fonseca

With its broad range of lighting products and electric 

material, Casa das Lâmpadas is a dynamic enterprise, 

exclusive representative of renowned brands, in which 

quality, high technology and design are the principal 

hallmarks of its vast selection of products.

Present in Lisbon for around 20 years, Casa das 

Lâmpadas saw the need to re-formulate its showroom 

so as to transmit a faithful image of the company’s 

energy and the products sold through it. A modernized 

and contemporary space, the showroom, which mainly 

addresses the professional sector, will be formally 

inaugurated at the beginning of March.

profissional. Apresentando uma amostra do amplo 
conjunto de materiais propostos pela empresa, 
da área da iluminação, dos vídeoporteiros, do 
som, da aparelhagem de comando e dos sistemas 
de domótica, o renovado showroom da Casa 
das Lâmpadas coloca também à disposição dos 
seus clientes um importante know-how e um 
atendimento personalizado, para esclarecimento, 
apoio e busca de soluções para os mais distintos 
projectos.

Presenting a sample of the vast range of materials 

offered by the company in the area of lighting, video 

intercoms, sound, remote controlled and intelligent 

home systems, the Casa das Lâmpadas’ renovated 

showroom also offers its clients important know-how and 

a personalized service, for clarification, help and solutions 

for the most distinctive of projects.

Casa das Lâmpadas
Av. dos Estados Unidos da América, 10 | 1700-175 Lisboa 
Tel. Phone:  21 842 99 50 / Fax: 21 849 33 87
www.casadaslampadas.com | lisboa@casadaslampadas.com

<Showroom>
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O mais recente Audi A4 apresenta um conjunto de argumentos 
irrefutáveis: o design, de carácter vigoroso e enérgico; as 
motorizações – três blocos TDI e dois motores a gasolina também 
de injecção directa, com potências compreendidas entre os 143 CV 
e os 265 CV –, de elevada prestação; a agilidade da sua condução; a 
elegância e conforto do seu habitáculo.
As novidades tecnológicas – o sistema Audi drive select e o controlo 
dinâmico da direcção – juntam-se à lista de motivos que fazem 
do novo Audi A4 uma limousine desportiva e sumptuosa, à qual é 
impossível resistir.

Novo Audi A4
Limousine Desportiva
Sports Limousine
Texto de Text by Paula Monteiro

The latest generation of Audi A4 presents a line-up of irresistible arguments: 

lively and energetic design; high performance engines – three TDI versions 

and two petrol equally fuel injected variants, with power output of between 

143 BHP and 265 BHP; driving agility; and the elegance and comfort of its 

interior.

New technologies – the Audi drive select system and the dynamic steering 

control – join the list of highlights that makes the new Audi A4 a sporty and 

sumptuous limousine that is simply irresistible.  

www.audi.pt
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<Automóvel> Car

Numa colecção que imortaliza um amor profundo 
pela sua esposa já desaparecida, José Gil lançou 
recentemente a The Love Collections. Um tributo que 
reflecte o estilo pessoal da mulher que se dedicou 
durante 20 anos ao universo da joalharia. Ao toque 
do diamante, ouro e vários outros materiais nobres, 
três designers conceberam três colecções de luxo, 
símbolos de intemporalidade.

In a collection that immortalises a great love for his wife 

who is no longer here, José Gil recently launched «The Love 

Collections». A tribute that reflects the personal style of 

the woman who dedicated her life to world of jewellery for 

20 years. To the ring of diamonds, gold and various other 

precious metals, three designed have designed three luxury 

collections – symbols of timelessness.

GILLES
Fine Jewellery
Detalhes Intemporais
Timeless Details
Texto de Text by Cátia Fernandes

<Jóias> Jewellry
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«Portugal Agora»
A Arte em Convívio
Art in Cohabitation
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  Andres Lejona

Tendo como principal objectivo fazer um retrato 
abrangente e plural do panorama artístico 
nacional, a exposição «Portugal Agora – À propos 
des lieux d’origine», patente de 15 de Dezembro 
de 2007 a 7 de Abril de 2008 no Mudam, Museu 
de Arte Moderna do Luxemburgo, reúne peças de 
38 artistas portugueses de diferentes origens e 
gerações. Nomes aclamados juntam-se a jovens 
criadores para evidenciarem o feliz estado das 
artes nacionais em áreas tão diversas como a 
Pintura, a Escultura, o Design Gráfico, a Fotografia, 
o Design, o Cinema, o Vídeo ou a Moda.

With the principal aim of creating an all embracing and 

plural portrait of Portugal’s artistic scene, the exhibition 

« Portugal Now – À propos des lieux d’origine », running 

from December 15, 2007 until April 07, 2008 at the 

Mudam Museum of Modern Art in Luxembourg, unites 

pieces from 38 Portuguese artists from different origins 

and generations. Acclaimed names join those of young 

creators in order to give proof of the healthy condition of 

Portuguese arts in areas as varied as Painting, Sculpture, 

Graphic Design, Photography, Design, Cinema, Video or 

Fashion.

1
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<Exposição> Exhibition



Paintings, objects and installations 

from Paula Rego, José Pedro Croft, 

Joana Vasconcelos or Pedro Cabrita 

Reis are joined by pieces from 

Mafalda Santos, Marco Godinho 

or Margarida Gouveia, since the 

exhibition’s key themes include 

communication, openness and 

transversality.

Ending the year in which Luxembourg 

was European Capital of Culture, the 

exhibition equally commemorates 

the close relationship between 

the two nations, promoting an 

encounter, an exchange and an 

opening of contemporary Portuguese 

art in a country whose recent history 

is intimately connected to the history 

of immigration.

Telas, objectos e instalações de 
Paula Rego, José Pedro Croft, 
Joana Vasconcelos ou de Pedro 
Cabrita Reis encontram-se com 
as peças de Mafalda Santos, 
Marco Godinho ou Margarida 
Gouveia, dado que a exposição 
tem como ideias-chave a 
comunicação, a abertura e a 
transversalidade.
Encerrando o ano em que o 
Luxemburgo foi Capital Europeia 
da Cultura, a mostra comemora 
igualmente a estreita relação 
entre as duas comunidades, 
promovendo um encontro, um 
intercâmbio e uma abertura da 
arte contemporânea portuguesa 
num país cuja história recente 
está intimamente ligada à 
história da imigração.

1. Joana Vasconcelos | 2. Fernando Brízio | 3. Miguel Branco
4. Felipe Oliveira Baptista | 5. Paula Rego | 6. Mafalda Santos

www.mudam.lu
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