






<Editorial>

Ouvem-se murmúrios de crise num ano que 
se avizinha longo. Por entre esses rumores há 
rasgos de criatividade que nos falam de processos 
criativos fascinantes, muitos deles nascidos 
de pequenos momentos, instantes simples e 
despretensiosos. Outros são originários de ideias 
demoradas sobre a matéria ou mesmo a sociedade 
em que vivemos. Na edição de Fevereiro/Março 
da House Traders escutamos os ecos de um 
futuro que é o de agora, um futuro que se faz de 
arquitectura sustentável, eficiência dos materiais 
e design inteligente. Quisemos mostrar-lhe tudo 
isto numa edição que dá início a um 2009 repleto de 
projectos, novidades e muita, muita criação.
Escute a melodia do futuro e antecipe connosco 
tendências e formas de estar. 

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 7

Ecos do Futuro
Echoes of the Future 

Murmurs of crisis can be heard in a year that is set to be 

a long one. In amongst these rumours there are sparks 

of creativity that tell us of fascinating creative proc-

esses, many of them born from small moments, simple 

and modest instants. Others come from ideas long held 

on the subject or even on the society in which we live. In 

the February / March issue of House Traders we listen to 

echoes of a future which is that of today, a future that is 

made of sustainable architecture, efficiency of materials 

and intelligent design. We want to show you all this in an 

issue that kicks off a 2009 filled with projects, innovations 

and a great deal of creation.

Listen to the melody of the future and predict with us 

trends and ways of living.

Membro de:
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Destaques Highlights

18.  «Beuth Residence» Suspensa sobre Los Angeles  
Suspended above Los Angeles

42.  Casa Ecológica A Sustentabilidade do Planeta
Ecological House The Sustainability of the Planet

58.  Heimtextil 2009 Eco Texturas 
Eco Textures

72.  Zaha Hadid Londres Olímpica
Olympic London

80.  MAD Desafios Globais  
Global Challenges

96.   M’AR De AR Aqueduto Onde a História Persiste… 
Where History Lives On…
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COOP HIMMELB(L)AU
Dalian International Conference Center

O atelier COOP HIMMELB(L)AU foi seleccionado 
como vencedor da competição para a edificação do 
Dalian International Conference Center, uma obra 
a ser realizada em Dalian, um importante porto e 
centro turístico localizado na região de Shenzen, 
na China. Com um projecto que parte da criação de 
uma pequena cidade, o gabinete de arquitectura 
austríaco concebeu um espaço que se desenvolve 
a partir de um ponto focal e que constitui um 
imediatamente reconhecível lugar na paisagem de 
Dalian.

The COOP HIMMELB(L)AU studio was selected as the 

winner of the competition for the construction of the 

Dalian International Conference Center, a work to be 

carried out in Dalian, an important port and tourism 

centre in the region of Shenzen, in China. With a project 

that involves the creation of a small town, the Austrian 

architectural practice has designed a space that is 

developed from a focal point and which constitutes an 

instantly recognisable place in Dalian’s landscape.

Ncoisas
Multiple Choice

International VELUX Award 2008
Estudante da Lusíada Vence
Lusíada Student Wins

Com o trabalho «A luz tem corpo», Dean MacGregor, 
estudante de arquitectura da Universidade Lusíada 
de Lisboa, obteve o terceiro prémio do International 
VELUX Award 2008, concurso internacional organizado 
bienalmente pela marca Velux que se destina a distinguir 
alunos e professores de escolas de arquitectura 
europeias. Sob o tema «Luz de Amanhã», a edição de 
2008 do certame pretendia a obtenção de propostas 
de iluminação simultaneamente estéticas, funcionais, 
sustentáveis e intimamente integradas nos projectos 
arquitectónicos.

With the work «Light has body», Dean MacGregor, student of 

architecture at the Universidade Lusíada de Lisboa, won third 

prize in the International VELUX Award 2008, an international 

competition organised every two years by the brand Velux, 

open to students and professors at European architecture 

schools. Under the theme «Tomorrow’s Light», the 2008 

edition of the event aimed to obtain lighting proposals that are 

simultaneously attractive to the eye, functional, sustainable, 

and fully integrated into architectural projects.

http://iva.velux.com

www.coop-himmelblau.at

© ISOCHROM
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BRNconcept e Atmospheras
Parcerias Perfeitas
Perfect Partnerships
A BRNconcept, empresa de publicidade e 
marketing que se dedica exclusivamente ao 
mercado imobiliário, encetou recentemente uma 
parceria de sucesso com a empresa de decoração 
Atmospheras. Ambas sediadas em Braga, 
trabalham em conjunto, partilhando  
know-how na apresentação de um serviço 
de decoração de andares modelo, associado 
a campanhas integradas de promoção de 
empreendimentos imobiliários. Numa pareceria 
perfeita, a intervenção abrange ainda a criação 
de conceitos de decoração personalizados para o 
cliente final.

Open Residence
No Centro da Modernidade
In the Centre of Modernity

Localizado em Coimbra, o empreendimento 
Open Residence situa-se na Urbanização Quinta 
das Nogueiras, uma das zonas mais nobres da 
cidade, pela centralidade. O Open Residence, um 
empreendimento da Home Provider, é composto 
por seis edifícios com sete pisos (dois deles em 
cave reservados às garagens). O empreendimento 
é composto por tipologias que vão do T1 ao T5 
e reflectem linhas sóbrias e contemporâneas. 
Uma mais-valia é também a extensa área verde, 
com relva, zonas de lazer e parque infantil, de 
uso exclusivo dos moradores. Para visita estão 
disponíveis dois andares-modelo, T1 e T3, 
decorados pela Home Provider.

BRNconcept, advertising and marketing company 

working exclusively in the real estate market, recently 

entered a successful partnership with decoration 

company Atmospheras. Both based in Braga, they work 

together, sharing know-how in the presentation of an 

interior design service for show homes, associated to 

complete real estate development promotion campaigns. 

In a perfect partnership, the venture also includes the 

creation of personalised interior design concepts for the 

final client. 

Ncoisas
Multiple Choice

Personalised design and its proximity to major access 

routes, the Parque da Cidade, beaches, first rate education 

centres, public and private hospitals, make the VilaVilarinha 

development a project of note in the city of Oporto. 

Classified with the highest rate within the National Building 

Energy Certification System, VilaVilarinha is developed 

by Lagoazende and promoted by CB Richard Ellis. The 35 

properties, terraced or end of terrace, each enjoying a total 

area of between 400 and 564 square metres, contain five 

bedroom suites and two living rooms. The elegant interior 

design style comes care of Graça Viterbo.

O desenho personalizado, a proximidade às 
principais vias de acesso, Parque da Cidade e 
praias, instituições de ensino de referência, 
hospitais públicos e privados, fazem do 
empreendimento VilaVilarinha um projecto de 
referência na cidade do Porto. Classificado com a 
nota máxima pelo Sistema Nacional de Certificação 
Energética de Edifícios, VilaVilarinha é promovido 
pela Lagoazende e comercializado pela CB Richard 
Ellis. As 35 moradias de duas e três frentes, numa 
área total que varia entre os 400 e os 564 m2, 
são compostas por cinco suítes e duas salas. A 
decoração, plena de elegância, ficou a cargo de 
Graça Viterbo.

Ncoisas
Multiple Choice

Terraços do Funchalinho
Cinco Sentidos
Five Senses
Os cinco sentidos dão o mote para descobrir um 
empreendimento que aviva o olhar e a paixão pela 
harmonia das formas. Projectado numa encosta 
de sonho, entre a cidade de Almada e a Costa 
da Caparica, o empreendimento Terraços do 
Funchalinho é composto por moradias isoladas, 
com terraços, que usufruem de uma excelente 
exposição solar. As zonas verdes tomam a forma 
de jardins contemporâneos de estilo japonês 
com seixos e auto-rega de baixo consumo. Com 
tipologias T4 e T5 e áreas de 350 e 400 m2, os 
Terraços do Funchalinho têm a assinatura da 
Construciv.

VilaVilarinha
Inspirações Urbanas
Urban Inspirations

The five senses provide the motto for discovering a 

development that thrills the eye and awakens a passion for 

the harmony of form. Designed for a dream hillside location, 

between the city of Almada and the Costa da Caparica 

coastline, the Terraço do Funchalinho development is made 

up of detached villas, with roof terraces, enjoying excellent 

positioning with regards the sun. Green areas exist in the 

form of Japanese contemporary style gardens with pebbles 

and low consumption automatic irrigation. Featuring four-

bedroom and five-bedroom properties with areas of 350 and 

400 square metres, Terraços do Funchalinho is developed by 

Construciv. 

Located in Coimbra, the Open Residence development 

is found in the Quinta das Nogueiras residential estate, 

one of the most exclusive areas of the city in terms of its 

central location. Open Residence, a development from 

Home Provider, is made up of six buildings, each one 

comprising seven floors (two of them basement garage 

floors). The development includes various property 

configurations, ranging from one-bedroom to five-

bedroom, each reflecting simple and contemporary lines. 

Another asset is the large green area, featuring a lawn, 

leisure areas and children’s playground, for exclusive use 

of residents. Two show apartments are available to view 

– a one-bedroom and a three-bedroom property, both 

decorated by Home Provider.

www.brnconcept.com | www.atmospheras.com.pt

http://openresidence.net

www.terracosdofunchalinho.com

www.vilavilarinha.com

Imagens 3D de ND Imagem e Filme 3D
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<Secção> Section

Imporchama
Planika Fires

A lareira PF-10 da Planika Fires obedece a um 
desenho simples que se enquadra perfeitamente 
em decorações que privilegiam o design moderno. 
Com um display mais desenvolvido e com 1m de 
comprimento, a lareira PF-10 é fácil de encastrar 
e dispõe de regulador de chama, temporizador e 
controlo remoto

The PF-10 fireplace from Planika Fires boasts a simple 

design that fits perfectly in décors that favour modern 

design. With a more developed «display» and one metre in 

length, the PF-10 fireplace is easy to install and features a 

flame regulator, timer and remote control.

Teka
Produtos de Sucesso
Successful Products
A Teka Portugal passou a integrar no seu portfolio, 
desde o início do ano, a marca Küppersbusch. 
Para além de ter adquirido os direitos de venda no 
nosso país, foi também concedida à Teka Portugal 
a comercialização da Küppersbusch na zona da 
África Central. Para o segundo trimestre de 2009 
está prevista a apresentação de uma nova gama de 
produtos.

Since the beginning of the year Teka Portugal has a new 

name to add to its portfolio – Küpperbusch. Besides having 

acquired the sales rights for Portugal, Teka Portugal has 

also been conceded sales rights to the Central Africa area. 

The presentation of a new range of products is planned for 

the second quarter of the year.

Lacoste
Casual Chic

Pensada para a vivência interior e exterior, a 
colecção Primavera/Verão 2009 da Lacoste para a 
casa oferece uma gama de produtos que reflecte 
a elegância casual da marca. Cores vibrantes, 
padrões irresistíveis e matérias sedutoras criam 
ambientes descontraídos. 

Designed for indoor and outdoor living, the Spring/

Summer 2009 collection from Lacoste for the home 

offers a range of products that reflects the casual 

elegance of the brand. Bright colours, irresistible patterns 

and seductive materials create relaxed environments.

Laufen Bathrooms
Cabine Premiada
Award Winning Cabin

A cabine de duche ILBAGNOALESSI 
dOt, da Laufen Bathrooms, alcançou 
o prestigiado prémio internacional 
iF product design award 2009. 
Desenhado pelo não menos famoso 
arquitecto holandês Wiel Arets, o 
modelo impressionou o júri com os 
painéis de vidro brilhantes e curvos que 
ficam suspensos sobre uma base de 
chuveiro plana. Para além do design, a 
funcionalidade foi outros dos aspectos 
valorizados. 

The ILBAGNOALESSI dOt shower cabin 

from Laufen Bathrooms, has been awarded 

the international iF product design award 

2009. Designed by the equally famous Dutch 

architect Wiel Arets, the model impressed the 

jury with its shiny glass panels and curves 

that are suspended above a flat shower base. 

Besides design, functionality was another 

valued aspect.

Ncoisas
Multiple Choice

Soraya
Regresso às Origens
Back to Roots

Armstrong
«Good Design Award 2008»

A Armstrong, líder mundial no design e produção 
de pavimentos e tectos, recebeu o «Good Design 
Award 2008» pelo catálogo desdobrável, criado 
especialmente para arquitectos. O prémio foi 
atribuído pelo Museu de Arquitectura e Design 
Chicago Athenaeum e pelo Centro Europeu para a 
Arquitectura, Arte, Design e Estudos Urbanos.

Armstrong, world leader in flooring and ceiling design and 

production, has received the «Good Design Award 2008» for 

the fold-out catalogue, created especially for architects. The 

prize was awarded by the Chicago Athenaeum Architecture 

and Design Museum and by the European Centre for 

Architecture, Art, Design and Urban Studies.

LLadró
«The Fantasy Collection» 

A última Maison et Objet serviu de palco para a 
LLadró apresentar as criações 2009 para a «The 
Fantasy Collection» de Jaime Hayon. 
O famoso designer espanhol 
completou assim a colecção 
que havia desenhado para 
a Lladró em 2008 com a 
peça «The Love Explosion», 
«The Clown Lamp» e uma 
série de botões de punho e 
brincos.

The last edition of Maison 

et Objet served as a stage 

for Lladró to present its 2009 

creations in «The Fantasy 

Collection» by Jaime Hayon. The 

famous Spanish designer thus 

completed the collection he had 

designed for Lladró in 2008 with 

the piece «The Love Explosion», 

«The Clown Lamp» and a series of 

cufflinks and earrings.

Tev2
Tecnologia Aprimorada
Perfected Technology
A Berker, representada em Portugal pela TEV2, 
venceu o «Design Plus 2008» com o interruptor 
em porcelana da Rosenthal Série 1930. A lembrar 
os interruptores clássicos, o Berker Serie 1930 
esconde a mais avançada tecnologia. Uma peça 
elegante que combina de forma invulgar a técnica 
e a estética.

Berker, represented in Portugal by TEV2, has won the 

«Design Plus 2008» with the porcelain light switch 

in its Rosenthal 1930 range. Reminscent of classical 

switches, the 1930 range from Berker hides the latest of 

technology. An elegant piece that singularly combines 

technical and aesthetic prowess.

www.lacoste.com

www.teka.pt

www.imporchama.pt

www.laufen.pt

www.soraya.pt www.armstrong.com.pt

www.tev.pt

www.lladro.com

Ncoisas
Multiple Choice

A partir do dia 15 de Fevereiro estará disponível 
a nova colecção de tapeçarias com a assinatura 
Soraya. A marca apresentará no mercado a sua 
incursão na viagem até às origens clássicas. Será 
possível descobrir tapetes tradicionais tufados à 
mão com origem no Paquistão, Afeganistão, Índia 
e China. O serviço «Taylor Made» permite ainda um 
serviço exclusivo e personalizado. 

The new rug collection from Soraya is available as of 

February 15. The brand presents how it has embarked on 

a journey to classical origins. It will be possible to discover 

traditional hand tufted rugs from Pakistan, Afghanistan, 

India and China. The «Taylor Made» option also offers an 

exclusive and personalised service.
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A J.Dias abriu as portas do novo showroom, em 
Loulé, com os mais recentes modelos de cozinha: 
«Diva», «Eboni» e «Viky». A empresa, com sede 
em Paredes, aposta agora no mercado Algarvio 
alargando assim a área de negócio. No mercado 
há quase 25 anos, a J.Dias apresenta uma colecção 
original, funcional e com design surpreendente.
Para breve, está agendado o lançamento de uma 
nova linha de casa de banho de autor.

Vibia
Luz Principal
Major Light

O Samurai é descrito pela Vibia como um candeeiro 
quase omnipresente, isto porque, dada a dimensão 
do braço, pode apoiar mais do que uma divisão. 
Funciona com regulador de intensidade luminosa e 
está disponível em branco, preto ou vermelho lacado. 
Desenhado por Robby Cantarutti, este candeeiro de 
pé é protagonista em qualquer espaço.

The Samurai is described by Vibia as a light that is almost 

omnipresent, because of the size of its arm, which can 

work in more than room. It operates with a dimmer and is 

available in white, black or red lacquer. Designed by Robby 

Cantarutti, this floor lamp plays the leading role is any space.

J.Dias
Espaços Inovadores
Innovative Spaces

Para uma decoração com glamour, estilo e design, 
a Las Kasas dispõe de uma vasta lista de serviços. 
A arquitectura de Interiores, pelas mãos de Ricardo 
Neves, é uma das mais prestigiadas ofertas. A 
experiência do arquitecto é uma mais-valia para 
a Las Kasas, para o apoio ao cliente, disponível 
também no número directo 707 10 10 20.  

For stylish and glamorous interior design, Las Kasas 

boasts a broad range of services. Interior design care of 

Ricardo Neves, is one of its most prestigious options. The 

architect’s experience is a valuable asset for Las Kasas 

for client support, also available on direct  

number 707 10 10 20.

Ncoisas
Multiple Choice

Las Kasas
Um Serviço de Proximidade
Attentive Service

J.Dias has opened a new showroom in Loulé, featuring 

the latest kitchen models: «Diva», «Eboni» and «Viky». 

The company, with its head office in Paredes, is now 

focusing its energy on the Algarve’s market, thus 

expanding its business area. Present in the market 

for 25 years, J.Dias presents an original and functional 

collection, with unique design.

The launch of a new range of designer bathrooms is 

planned for the near future.

ADDI
Criatividade Funcional
Functional Creativity
Billys Brother é uma estante para livros 
esteticamente inovadora. Assemelhando-se a uma 
escultura, esta peça invulgar adapta-se de forma 
criativa a qualquer espaço e ajuda a prender os 
livros de uma forma mais eficaz que numa estante 
comum. O projecto é da autoria do gabinete ADDI, 
de Johan Malmquist, Andreas Karlsson and Eric 
Therner.

Billys Brother is as 

aesthetically innovative 

bookcase. Resembling 

a sculpture, this 

unusual piece adapts 

creatively to any space, 

helping you to retrieve 

books more efficiently 

than from a standard 

one. The project has 

been designed by the 

ADDI studio, from 

Johan Malmquist, 

Andreas Karlsson and 

Eric Therner. 

Vista Alegre
Design com Tradição
Design with Tradition
O designer Sam Baron desenhou para a Vista 
Alegre a colecção «Royal Actual», apresentada 
recentemente na Maison & Objet, em Paris. As 
peças de Sam Baron renovam a gama de produtos 
Vista Alegre, que através do design unem a 
tradição e a contemporaneidade.

Designer Sam Baron has created the «Royal Actual» 

collection for Vista Alegre, recently presented at the 

Maison & Objet fair in Paris. The pieces by Sam Baron 

breathe life into Vista Alegre’s product range, which use 

design to combine tradition and contemporariness.

Ncoisas
Multiple Choice

Recer
Arte e Ecologia
Art and Ecology
O primeiro hotel ecológico em Portugal tem as 
fachadas revestidas por painéis inspirados na 
natureza. Idealizados por Isabel Dores e produzidos 
pela Recer, os azulejos dão cor aos exteriores do 
edifício e explicam toda a filosofia do  
BB Hotel & Spa.

The first ecological hotel in 

Portugal has façades lined 

with panels inspired by nature. 

Designed by Isabel Dores and 

produced by Recer, the tiles add 

colour to the exteriors of the 

building and explain the entire 

philosophy of BB Hotel & Spa.

A Sapa Building System Portugal tem disponível 
o Arkial, um novo sistema de protecção solar que 
oferece múltiplas opções decorativas e que se 
adapta a qualquer tipo de edifícios. Pela aplicação 
de lâminas fixas de várias formas e dimensões, a 
protecção solar Arkial assegura conforto térmico e 
lumínico.

Sapa Building System Portugal now has Arkial at its 

disposal, a new system of solar protection that offers 

multiple decorative options and which adapts to any kind 

of building. Arkial solar protection ensures thermal and 

light comfort through the application of fixed blades in 

various shapes and sizes.

Sapa
Modelo Versátil
Versatile Model

www.jdias.pt

www.laskasas.com www.vibia.es

www.vistaalegre.pt

www.addi.se

www.sapagroup.com

www.recer.pt
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De 10 a 14 de Março, Frankfurt acolhe a Feira 
Internacional de Loiças Sanitárias, Serviços, 
Energia, Tecnologia de Ar Condicionado e energias 
renováveis. Cerca de 2400 fabricantes de todo o 
mundo revelam os seus mais recentes produtos na 
mais importante Feira Internacional da Indústria, 
que este ano comemora 50º aniversário.

From March 10 to 14 Frankfurt welcomes the ISH 

International Fair for Bathroom, Services, Energy, Air 

Conditioning Technology and Renewable Energies. Some 

2400 manufacturers from all over the world reveal the 

latest innovations and their latest products in the most 

important international fair in the industry, this year 

celebrating its 50th anniversary.

Serralves
«Juan Muñoz: Uma Retrospectiva»
«Juan Muñoz: A Respective»

O Museu de Serralves recebe, até 24 de Fevereiro, 
uma exposição retrospectiva sobre Juan Muñoz. 
Produzida em parceria com a Tate Modern e a 
Sociedade Nacional para a Acção Cultural no 
Exterior entidade, a exposição revela o carácter 
absolutamente inovador e abrangente da obra 
de Muñoz em várias perspectivas – escultura, 
instalação e desenho. 

Running until February 24, the Museu de Serralves is 

holding a respective exhibition on Juan 

Muñoz. Produced in partnership with 

the Tate Modern and the National 

Society for Cultural Action Abroad, 

the exhibition reveals the entirely 

innovative and comprehensive nature 

of the work of Muñoz from various 

perspectives – sculpture, installation 

and drawing. 

ISH 2009
A Inovação em Frankfurt
Innovation in Frankfurt

Ncoisas
Multiple Choice

Projectos de excelência, grandes apresentações 
e inúmeros espectadores interessados irão 
constituir os ingredientes básicos do Salão 
Internacional do Móvel 2009, em Milão, Itália, a 
realizar entre os dias 22 e 27 de Abril. Já na sua  
48.ª edição, o certame apresenta este ano, 
para lá da Exibição Internacional de Acessórios 
Decorativos, a Euroluce, a muito esperada 
Exposição Internacional de Iluminação.
Com uma ampla variedade de artigos e de originais 
propostas de design e mobiliário, «i Saloni» é um 

imperdível acontecimento anual.

Exceptional projects, major presentations 

and countless interested visitors will 

make up the basic ingredients of the 

Salone Internazionale del Mobile 2009 in 

Milan, Italy, to be held April 22 to 27. Now 

in its 48th edition, beyond the International 

Furnishing Accessories Exhibition, and 

Euroluce, the event also presents this year 

the long awaited International Lighting 

Exhibition.

With a large variety of items and original 

design and furniture ideas, «i saloni» 

represents an unmissable annual event.

Uma importante exposição de pintura e de desenho 
da autoria de Cruzeiro Seixas, relevante nome do 
Surrealismo português, estará patente entre os dias 
5 de Março e 2 de Abril de 2009 na Galeria de São 
Mamede, em Lisboa. Intitulada «Homenagem a Júlio 
Reis Pereira», a mostra é constituída por cerca de  
40 obras sobre papel, abrangentes de diversos 
períodos criativos de Cruzeiro Seixas, épocas que se 
estendem dos anos 40 até à actualidade. 

An important painting and drawing exhibition from 

artist Cruzeiro Seixas, an important name in Portuguese 

surrealism, will be held between March 05 and April 02, 2009, 

at the Galeria de São Mamede in Lisbon. Entitled «Tribute to 

Júlio Reis Pereira», the show 

is made up of some 40 works 

on paper, covering various 

creative periods of Cruzeiro 

Seixas, stretching from the 

1940s to the present day.

Exposição de Cruzeiro Seixas
Na Galeria de São Mamede
At the Galeria de São Mamede

www.serralves.pt

www.ish.messefrankfurt.com

www.cosmit.it

www.saomamede.com

Salão Internacional do Móvel
Edição 2009
Salone Internazionale del Mobile 2009 Edition
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Alcandorada no topo de uma encosta com um 
ângulo de 45°, lançando as suas vistas sobre a 
exuberante e multicultural metrópole de Los 
Angeles, sustendo-se resolutamente acima da 
enseada da segunda maior cidade  
norte-americana, a «Beuth Residence», com 
concepção arquitectónica de Zoltan Pali, do atelier 
SPF Architects, está localizada na avenida Blue Jay 
Way, tornada famosa pela canção dos Beatles.

Fastened on the top of a 45-degree slope, gazing over the 

exuberant and multicultural city of Los Angeles, balancing 

resolutely above the basin of North America’s second 

largest city, Beuth Residence, with architectural design 

by Zoltan Pali, from SPF Architects, is located on Blue Jay 

Way, made famous by the Beatles song.
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«Beuth 
Residence»
Suspensa sobre Los Angeles
Suspended above Los Angeles
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by SPF Architects
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A estrutura de quatro pisos harmoniza-se com a 
paisagem circundante graças uma fachada em 
distintas camadas: a base em betão espelha a pedra 
a que a residência está arreigada, o revestimento 
a madeira de teca do andar superior reflecte 
a natureza envolvente, enquanto as amplas 
superfícies de vidro do piso intermédio abrem 
a Casa para o exterior, numa fluida sensação de 
suspensão sem gravidade.
Concebida seguindo o princípio de espaço abertos, 
que derivam e se ligam livremente uns com os outros, 
a «Beuth Residence» possui, no seu nível superior, um 
vasto quarto principal com casa de banho. 

The four-level structure blends with its surrounding 

thanks to a façade with distinctive layers: the base in 

concrete reflects the stone, to which the property is 

attached; the teak panels cladding the top floor reflect 

nature nearby, while the large glass surfaces of the 

intermediate level open the house up to the outside 

world, in a fluid sensation of suspension without gravity.

Designed in an open plan style, where spaces freely 

interconnect and develop from each other, Beuth 

Residence features a huge master bedroom with 

bathroom on its top floor. 
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No andar de vidro está situada a área social, com 
as salas de estar e de refeições e com a cozinha a 
fluírem continuamente entre si, separadas apenas 
por elementos subtis. Os dois andares inferiores 
acomodam a garagem e uma ampla e variada zona 
recreativa, com sala de projecção, ginásio, adega e 
uma discoteca.
Vencedora do Prémio de Honra AIACC de 2005, 
a «Beuth Residence», nas suas linhas simples e 
puras e na íntima ligação dos ambientes interiores 
com o panorama exterior, presta homenagem à 
corrente modernista da arquitectura.

On the main all-glass main level we find the social 

area, where you can move freely between living and 

dining rooms and the kitchen, each separated by subtle 

elements. The two lower floors contain the garage and a 

large and varied recreational area, with screening room, 

gym, wine cellar and disco lounge. Winner of the 2005 

AIACC Honor Award, the Beuth Residence, pays tribute to 

the modernist movement in architecture with its simple 

and pure lines and with the close relationship developed 

between interior environments and the exterior 

panorama.

www.luisapeixotodesign.com

1. e 8. John Edward Linden | 2 a 7. Julius Shulman & Juergen Nogai

www.spfa.com
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«Chicago Town House»
Moradia em Banda Contemporânea
Contemporary Townhouse
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Alexander Gorlin Architects

Comparando as moradias em banda a pinturas, 
pois ambas estão circunscritas, as primeiras 
por paredes e as segundas por telas, o autor e 
arquitecto Alexander Gorlin afirma, na sua obra 
Creating the New American Town House: «tal 
como a pintura moderna, que alterou as prévias 
concepções de arte, expandindo amplamente o 
que era possível no campo artístico, também a 
moderna moradia em banda é muito mais livre  

Comparing townhouses to paintings, as both are limited, 

the first by walls and the second by canvases, the author 

and architect Alexander Gorlin says, in his work Creating 

the New American Town House: «And, like modern 

painting, which exploded previously held conceptions of 

what art could be, vastly expanding what was possible, the 

modern town house is much freer than its predecessors 

to explore themes, ideas and concepts, enlarging our very 

conception of this important urban form».



<Cozinhas> Kitchens <Cozinhas> Kitchens

do que as suas predecessoras para explorar temas, ideias e 
conceitos, alargando a nossa concepção desta importante forma 
urbana».
A «Chicago Town House», projectada pelo atelier Alexander Gorlin 
Architects, é um paradigmático exemplo desta ampliação criativa da 
antiga noção de moradia em banda, tipo de habitação muito comum 
nas áreas urbanas dos Estados Unidos onde as extensas superfícies 
de terreno eram raras.
Situada em Bucktown, zona residencial da cidade de Chicago 
composta por uma mescla de antigas construções, de modernos 
edifícios de habitação e de lofts em unidades industriais 
remodeladas, a «Chicago Town House» é uma moderna e cintilante 
estrutura que se destaca das moradias suas vizinhas. O contraste 
entre antigo e novo é sublinhado pela dramática zona de estar da 
Casa pensada por Gorlin, localizada no segundo andar, suspensa e 
projectada sobre o jardim. 

The «Chicago Town House», designed by Alexander Gorlin Architects, is a 

model example of this creative expansion of the old notion of townhouse, 

a very common form of housing in urban areas of the United States, where 

larger land expanses were rare.

Situated in Bucktown, residential area of the city of Chicago composed of a 

blend of old buildings, modern housing constructions and lofts in renovated 

industrial units, the «Chicago Town House» is a modern and sparkling 

structure that stands out from the neighbouring houses. The contrast 

between the old and new is stressed by the dramatic living area designed for 

the house by Gorlin, located on the second floor, suspended above and out 

over the garden. To the right of this glazed outcrop, a staircase gives access to 

the main floor and continues to the third floor, to finally reach a glass skylight, 

flooding the interior of the house with natural light. 
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À direita desta saliência envidraçada uma 
escada dá acesso ao piso principal e continua 
até ao terceiro andar para, por fim, alcançar uma 
clarabóia de vidro que inunda o interior da moradia 
de luz natural.
Destinado ao quarto principal e à respectiva casa 
de banho, o terceiro andar da «Chicago Town 
House» está suspenso sobre o nível inferior, onde 
um espaço contínuo e de dupla altura acomoda 
as áreas de estar, de refeições e a cozinha. Um 
quarto de hóspedes e um espaço consagrado ao 
exercício físico ocupam o piso térreo. Os materiais 
escolhidos para a composição da Casa cingem-se 
a uma minimalista paleta de aço, mármore e gesso 
brancos e de pedra cinzenta oriunda da China.
Inventiva e original, a «Chicago Town House» 
de Alexander Gorlin rompe com os anteriores 
espartilhos arquitectónicos do modelo conceptual 
da moradia em banda.

www.gorlinarchitects.com

Designed to house the master bedroom and its bathroom, 

the third floor of the «Chicago Town House» is suspended 

above the lower level, where a continuous and double-

height space houses the living, dining and kitchen areas. A 

guest bedroom and space for physical exercise occupy the 

ground floor. The materials chosen for the composition of 

the house are restricted to a minimalist palette of steel, 

white marble and plaster and grey stone imported from 

China.

Inventive and original, the «Chicago Town House» by 

Alexander Gorlin does away with the former architectural 

constraints of the townhouse conceptual model.

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 2

8



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 3

1

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 3

0

Fátima Guimarães e Isabel Noronha partilham muito mais 
do que simples afinidades genéticas. Mãe e filha fundem 
sensações, energia e experiência de vida num percurso que 
se faz da criação. Isabel Noronha deixou a Engenharia de lado 
e tornou-se a face visível de uma equipa multifacetada que 
aborda os lugares de forma intensa. Cada um dos espaços conta 
uma história e muitas vidas que se eternizam pelo toque das 
decoradoras. 

Fátima Guimarães and Isabel Noronha share much more than simple 
genetic affinities. Mother and daughter combine sensations, energy 
and life experience in a journey made from creation. Isabel Noronha 
has put engineering to one side and become the face of a multifaceted 
team that approaches places with intensity. Each space tells a story 
and many lives have been eternalised by the touch on the decorators. 

Guimarães & Noronha
Lugares Intemporais
Timeless Places
Texto de Text by Cátia Fernandes 
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca e gentilmente cedidas por and kindly given by Guimarães & Noronha
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Como é que mãe e filha se entendem neste infinito 
mundo de criação?
Umas vezes concordando outras discordando. 
Através de diferentes pontos de vista chegamos 
sempre a um consenso. Quando se trata de 
projectos que pela sua dimensão necessitam de 
muita dedicação e trabalho, a troca de opiniões 
é fundamental para atingirmos um serviço de 
excelência. De resto, cada vez mais a troca de 
opiniões e de pontos de vista trazem mais valias, 
factores normalmente impulsionadores de ideias 
fantásticas e quase sempre ecléticas.

Como descreve a alma dos ambientes com a 
assinatura Guimarães & Noronha (G&N)?
São sempre personalizados, recorrendo a ideias 
e conceitos originais baseados em materiais 
e texturas de qualidade. O nosso objectivo é 
obter sempre ambientes selectos, requintados, 
acolhedores, com um toque de modernidade e 
contemporaneidade mas intemporais. Encaramos 
cada projecto de forma intensa, como se da nossa 
casa se tratasse, o que lhe confere sempre uma 
ambiência especial.

How do mother and daughter get on in this infinite world 

of creation?

Sometimes agreeing, other times not. Through different 

points of view we always reach a point of consensus. 

When it comes to projects that require a lot of dedication 

and work due to their size, exchanging opinions is vital if 

we want to achieve excellent service levels. Apart from 

that, swapping ideas and points of view increasingly has 

a positive effect, introducing factors that bring about 

fantastic and almost always eclectic concepts.

How would describe the soul of Guimarães & Noronha 

(G&N) environments?

They are always personalised, resorting to original ideas 

and concepts based on quality materials and textures. 

Our aim is to always obtain select, sophisticated, and 

cosy environments, with a touch of modernity and 

contemporariness, yet timeless. We take on each project 

with gusto, as if it were our own home, which always 

gives them a special ambiance. 

Isabel Noronha

<Perfil Decoração> Decoration Profile

1.  Escultura Colecção Transcendências - Loja Guimarães & 
Noronha, Braga

1.  Sculpture from the collection Transcendências - Guimarães & Noronha 

Store, Braga
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Que elementos fazem toda a diferença num 
projecto de decoração?
O processo decorativo é baseado numa 
configuração e layout optimizados, racionalizados 
e práticos, conseguidos através da correcta 
iluminação dos espaços e da colocação de móveis 
e materiais nobres (são os que realmente sabem 
envelhecer). A colocação estratégica das peças é 
outra das vertentes que vai conferir aos espaços 
a tal alma de que necessitam e que deve espelhar 
sempre toda a vivência e estado de espírito de 
quem os vai habitar. Assim sendo, a diferença 
revela-se muitas vezes em apontamentos, como 
sendo uma obra de arte, uma peça fora de escala, 
uma escultura surpreendentemente suspensa 
num canto da sala ou uma cor mais atrevida num 
acessório.

What elements make all the difference to a decoration 

project?

The decorative process is based on optimised, 

rationalised and practical configuration and layout, 

achieved through the correct lighting of spaces and the 

inclusion of quality furniture and materials (those that 

really age well). The strategic positioning of pieces is 

another side that will give to spaces the soul that they 

need and should always reflect the lifestyle and state 

of mind of those who are to inhabit them. That said, the 

difference is often revealed in the details, as in a work of 

art, a piece that is out of scale, a sculpture surprisingly 

suspended in a corner of a living room or a more daring 

colour in an accessory.

Para além de trabalharem com reconhecidas 
marcas também desenvolvem peças únicas sob a 
marca IN – Isabel Noronha. Que peças são essas?
Normalmente são peças exclusivas de grande 
porte, algumas das quais têm o objectivo nobre 
de ocupar «espaços mortos». Entre as peças já 
desenvolvidas incluem-se, esculturas (entre as 
mais famosas está a colecção Transcendências, 
mais conhecida pelas Gordas), telas e quadros, 
iluminação, tapetes, peças em cerâmica, mobiliário 
e acessórios diversos.

Que serviços disponibiliza a G&N aos seus 
clientes?
Aquilo que distingue a G&N é o seu modus 
operandi. A G&N não vende artigos de 
decoração… sugere ambientes, conceitos e ideias. 

Besides working with recognised brands you have also 

developed unique pieces under the brand IN – Isabel 

Noronha. Tell us about them?

Normally they are exclusive, important pieces, some of 

which have the noble aim of occupying «dead spaces». 

Pieces already developed include sculptures (of the best 

known, the Transcendências collection, better known as 

the Fat Ladies), canvases and paintings, lighting, rugs, 

pieces of ceramic, furniture and diverse accessories. 

What services does G&N offer its clients?

What sets G&N apart is its modus operandi. G&N does 

not sell decorative items… it suggests environments, 

concepts and ideas. As such, G&N’s involvement can 

be anything from advice in the positioning of pieces to 

decorate furniture already existing in the house of our 

clients, to the execution and supervision of complete 

5
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2,3 e 4. Moradia, Braga | 5 e 6. Apartamento, Espinho
2,3 e 4. Home, Braga | 5 e 6. Apartment, Espinho
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Assim, a colaboração da G&N pode ir desde o 
aconselhamento na colocação de peças para 
decorar mobiliário já existente em casa dos nossos 
clientes até à execução e acompanhamento 
do projecto chave na mão. Uma outra vertente 
do negócio da G&N é a área de projectos de 
decoração integrais / verticais. Este serviço 
consiste na assessoria a projectos que se iniciam 
na pesquisa do local do imóvel para construção ou 
remodelação, sua aquisição e desenvolvimento de 
todo o projecto até à sua decoração. 

Qual a diferença entre a execução da decoração 
de uma sala numa moradia e a execução de um 
projecto vertical? Que desafios vos são impostos 
em ambos os projectos?
São dimensões completamente diferentes, face à 
disponibilização de recursos. Se para um projecto 
de decoração de uma moradia a equipa interna da 
G&N é suficiente, para a execução de um projecto 
integral a equipa é multidisciplinar, e o processo 
torna-se assim mais complexo, mas muito mais 
criativo e com uma dimensão que transcende 
o habitual e que nos completa mais enquanto 
profissionais.

interior design projects. This service consists of project 

advice, beginning in the survey of the site of the property 

for construction or renovation, its purchase and 

development of the entire project up to its decoration.

What is the difference between the execution of 

the decoration of a living room in a property and the 

execution of a complete project? What challenges are 

imposed in both cases?

They are completely different dimensions, in terms of the 

resource management. For an interior design project for 

a home the G&N team is enough, but for the execution 

of a complete project the team is multi-disciplined, and 

the process thus becomes more complex, but much more 

creative and with a dimension that goes beyond the usual 

and which completes us more as professionals.

7

7. Apartamento, Braga
7. Apartment, Braga

www.guimaraesenoronha.com



Ripa Hotel
Pura Diversão
Pure Diversion
Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Ripa Hotel

Conhecer o Ripa Hotel, em pleno bairro histórico do Trastevere, a apenas  
15 minutos do Vaticano e do Coliseu de Roma, é uma autêntica viagem ao 
futuro. O ambiente contemporâneo e minimalista, presente em todos os 
recantos do hotel, é um convite à imaginação. 

Experiencing the Ripa Hotel, right in the historic district of Trastervere, 
just 15 minutes from the Vatican and the Coliseum of Rome, represents 
a veritable voyage into the future. The contemporary and minimalist 
atmosphere, present in every corner of the hotel, is an invitation to 
imagination. 
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tradição de Roma como uma «cidade museu».
À entrada do hotel pode adivinhar-se, por trás da 
fachada em vidro, que Roselli e King mantiveram 
um universo futurista. Um espaço cheio de puffs 
coloridos, em contraste com um chão em mármore 
de tons claros, dá as boas vindas. Os sofás em 
vermelho respeitam as linhas geométricas, 
despertam os sentidos para um lugar onde os 
ambientes mudam drasticamente de área para 
área. Numa estrutura de oito pisos estão reunidos 
170 quartos modernos que conduzem os hóspedes 
a uma era mais avançada, remetendo-os para o 
conforto de uma nave espacial. Foram eliminados 

Roscioli family, who wanted to break with the tradition of 

Rome as a «museum city».

At the entrance to the hotel, behind the glass façade, you 

can already see that Roselli and King have maintained a 

futurist universe. A space filled with colourful poufs, in 

contrast with a light-coloured marble floor, welcomes 

guests as they enter. The red sofas respect geometric 

lines, wakening the senses to a place where ambiences 

change drastically from area to area. The eight-storey 

structure houses 170 modern rooms that take guests to 
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O jogo entre arquitectura e decoração de interiores 
converteu-o no primeiro hotel design de Roma, 
conseguindo uma reinterpretação da hospitalidade 
romana.
Mandado construir por Cláudio Roscioli, em 
1973, o Ripa Hotel surge renovado, em 2005, 
pelas mãos do gabinete de arquitectura italiano 
de Ricardo Roselli e Jeremy King, revelando um 
cenário inovador. Entre cores e materiais, luz e 
energia, os arquitectos conseguiram ambientes 
absolutamente originais e surpreendentes, 
cumprindo a tarefa de Dario e Arianna, a terceira 
geração da família Roscioli, que queriam quebrar a 

The interplay between architecture and interior décor has 

transformed it into Rome’s first design hotel, achieving a 

reinterpretation of Roman hospitality.

Commissioned by Cláudio Roscioli, in 1973, the Ripa 

Hotel returned with a new look in 2005, produced by the 

Italian architecture practice of Ricardo Roselli and Jeremy 

King, revealing an innovative setting. Between colours 

and materials, light and energy, the architects pulled off 

absolutely original and surprising environments, fulfilling 

the task of Dario and Arianna, the third generation of the 
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a more advanced era, sending them to the comfort of a 

spaceship. Right angles have been removed, while the 

curves of the furniture and decorative elements prevail, 

and white, grey and transparent areas harmonise the 

generous spaces, with surfaces decorated with sparse 

yet dominant pieces.

The Ripa Hotel also has five conference rooms, a 

restaurant and art gallery, a bar and a gym with 

personal trainer. Taken as a whole, this is the future in a 

dialogue with the simplicity of the past, irresistibly and 

fascinatingly, where relaxation is joined by art and pure 

diversion.

os ângulos rectos, predominando as curvas no 
mobiliário e elementos decorativos, e o branco, 
o cinzento e as transparências harmonizam os 
espaços amplos, de superfícies decoradas com 
escassas mas avassaladoras peças. 
O Ripa Hotel tem ainda disponíveis cinco salas de 
conferências, um restaurante e galeria de arte, um 
bar e um ginásio com personal trainer. De um modo 
geral, é o futuro em diálogo com a sobriedade do 
passado, de uma forma inteiramente irresistível 
e fascinante, onde o descansar se faz com arte e 
pura diversão. 
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www.ripahotel.com
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Given the current environmental context, expressions 

such as sustainable, bioclimatic or ecological architecture 

enter more and more into the lexicon of those responsible 

for constructing the spaces we live in. The choice of 

materials and technologies used in the construction 

of houses; the harmonious integration of projects in 

spaces, making use of the natural conditions surrounding 

Devido ao actual contexto ambiental, expressões 
como arquitectura sustentável, bioclimática ou 
ecológica pertencem cada vez mais ao léxico 
dos responsáveis pela edificação dos espaços 
onde habitamos. A escolha dos materiais e das 
tecnologias utilizados para a construção da Casa; a 
integração harmoniosa dos projectos nos espaços, 
com consequente aproveitamento das condições 

<Casas Amigas do Ambiente> Eco - Friendly Homes
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Casa Ecológica
A Sustentabilidade do Planeta
Ecological House The Sustainability of the Planet 
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by  Direitos Reservados Copy Rights

naturais que os envolvem; a resistência e 
durabilidade dos objectos construídos influenciam 
de forma determinante o grau de poluição emitida, 
bem como o nível dos consumos energéticos.
É hoje em dia imperioso que a habitação seja 
um lugar de conforto para os seus moradores e, 
simultaneamente, um espaço que não contribua 
para a agressão da Natureza, porque, afinal, todos 
os habitantes de qualquer Casa residem nesse 
Domicílio maior e abrangente que é o planeta 
Terra.

them; the sturdiness and durability of buildings strongly 

influence the level of pollution they emit, and the level of 

energy used.

It is now vital for homes to be a place of comfort for its 

inhabitants, while at the same time a space that does 

not contribute to harming nature, as, after all, every 

inhabitant of every house resides in this greater and wide 

ranging dwelling known as planet earth. 

Fotografia de Photograph by indoorlandscapingFotografias de Photographs by Luz e Som
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Glamm Fire moulds fire with a sublime touch of 

modernity. An element full of elegance, the flame glows 

in supports whose forms add to the aesthetic power 

of places. With its head office in the north of Portugal, 

Glamm Fire soon focused its attention on comfort and 

safety, becoming the first manufacturer in Portugal of 

ethanol fireplaces. Given its status as a 100% ecological 

renewable energy, ethanol is a safe product, produces 

no smoke, ash or smell, and emits less CO2 than three lit 

candles.

The ambience of a traditional fireplace is recreated, this 

time with new ingredients achieved through the fine 

design of stainless steel burners. Each has a system to 

regulate flame intensity and a filling safety system for 

improved operation.

Glamm Fire
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1 | 4950-850 Cortes – Monção
Tel. Phone +351 251 654 800 | +351 251 648 345
Fax +351 251 654 801
info@glammfire.com | www.glammfire.com

A Glamm Fire molda o fogo com um toque sublime 
de modernidade. Elemento pleno de elegância, a 
chama brilha em suportes cujas formas potenciam 
a estética dos lugares. Com sede no norte do país, 
a Glamm Fire cedo orientou a sua atenção para 
o conforto e a segurança tornando-se a primeira 
fabricante, em Portugal, de lareiras a etanol. Por se 
tratar de uma energia renovável e 100% ecológica, 
o etanol é um produto seguro, não produz fumo, 
cinzas ou cheiros e emite menos CO2 que três velas 
acesas.
O ambiente de lareira tradicional é recriado mas 
com novos ingredientes trazidos pelo desenho 
apurado dos queimadores em aço inoxidável. 
Todos eles dispõem de um sistema de regulação 
de chama e de um sistema de segurança de 
enchimento para um melhor funcionamento.

Glamm Fire
O Glamour da Chama
The Glamour of the Flame
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Empenhada no desenvolvimento de instrumentos 
fundamentais para a construção Sustentável, a 
Ecochoice participou no projecto de ampliação do 
Colégio Bernardette Romeira, instituição privada 
de ensino, com a integração de medidas que 
vão desde a arquitectura bioclimática, eficiência 
energética, sistemas de redução de consumo de 
água, aquecimento de águas quentes por painéis 
solares térmicos e materiais mais ecológicos. 

Committed to the development of instruments 

fundamental in sustainable construction, Ecochoice took 

part in the extension project for the Colégio Bernadette 

Romeira, a private school, with the integration of 

measures ranging from bioclimatic architecture, energy 

efficiency, or systems for reducing water use, heating 

systems using hot water from thermal solar panels and 

ecological building materials. 

Ecochoice
Medidas Eficientes
Efficient Measures

Edifício está apto a obter uma classificação 
energética A, tal como uma excelente classificação 
nos sistemas de certificação de construção 
sustentável existentes no mercado. Frequentado 
por diversos utentes, a factura energética de 
um complexo escolar é geralmente elevada. A 
estratégia da Ecochoice passou pelo aumento 
de ganhos solares directos com envidraçados 
a sul e lanternins, maximizando a iluminação 
natural, complementada por estratégias de 
iluminação artificial, com sistema de sensores 
de presença e iluminação fluorescente nas 
zonas comuns e instalações sanitárias Com o 
correcto isolamento e utilização de caixilharias 
de corte térmico, sombreamentos adaptados 
a cada orientação, diminui-se as necessidades 
de arrefecimento. A estratégia para a redução 
de consumo de água passou pela colocação de 
sistemas redutores de caudal que permitiram 
uma redução em aproximadamente 40%. Neste 
projecto privilegiaram-se os materiais naturais, ou 
reciclados, tal como os isolamentos em aglomerado 
negro de cortiça, pavimentos em linóleo, madeiras 
naturais, revestimentos em Viroc e tintas de 
solução aquosa.

The building is thus prepared to obtain class A energy 

classification, as well as excellent classification levels 

in existing certification systems for sustainable 

construction. Frequented by many users, the energy 

costs of a school are generally high. Ecochoice’s strategy 

included an increase in direct solar gains with glazed 

areas in south areas and louvre roofs, maximising natural 

lighting, complemented by artificial lighting schemes, 

with presence sensor systems and fluorescent lighting in 

communal areas and bathroom facilities. With the correct 

insulation and the use of thermally insulated window 

and door profiles, and shading adapted to each direction, 

the need for cooling has been reduced. The strategy for 

reducing water consumption included the installation 

of flow reduction systems, allowing the reduction of 

approximately 40%. Natural or recycled materials were 

favoured in this project, such as black cork agglomerate, 

linoleum flooring, natural woods, Viroc boards and water 

based paints.
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Também no domínio da habitação, o programa 
desenvolvido pela Ecochoice potencia a eficiência 
energética dos edifícios. Num edifício de habitação 
em Armação de Pêra foram tidas em conta técnicas 
de aproveitamento solar passivo e activo na 
arquitectura do edifício. Respondendo a critérios 
bioclimáticos, procurou-se a melhor orientação 
solar de forma a maximizar o aquecimento e a 
Iluminação natural. Foram projectados pequenos 
pátios com vegetação no alçado sul de forma a 
criar espaços de ventilação natural que promovem 
a hidroregulação do ar. Ao ser implementado um 
sistema de lâminas horizontais orientáveis e de 
recolha vertical nas fachadas a sul, nascente e 
poente, foi possível controlar os ganhos solares no 
Verão e aumentá-los no Inverno. No que respeita 
às tintas, as cores brancas potenciam a iluminação 
natural, e o isolamento pelo exterior do tipo capoto 
reduz as pontes térmicas do edifício. Ao nível da 
iluminação privilegiou-se iluminação fluorescente 
de baixo consumo e sistema de sensores de 
presença, nas zonas comuns. Com estas medidas, 
este projecto também estará pronto para receber o 
selo de certificação de construção sustentável.

In the area of housing the programme developed by 

Ecochoice also ensures energy efficiency in buildings. 

In a residential building located in Armação de Pêra 

techniques were taken into account for making the most 

of solar possibilities, passive and active, in the building’s 

architecture. Responding to bioclimatic criteria, the 

best solar orientation was sought, to maximise natural 

heating and lighting. Small courtyards were designed 

with vegetation on the south elevation so as to create 

spaces of natural ventilation, which promote the hydro 

regulation of the air. The installation of a system of 

directionable horizontal blades and vertical storage, on 

the southern, eastern and western façades has enabled 

the control of solar gains in the summer and increased 

them in winter. As for paints, the use of white improves 

natural lighting, and exterior thermal insulation has 

reduced the thermal points of the building. In terms of 

lighting, the use of low consumption fluorescent lighting 

has been favoured, as well as presence sensors in 

communal areas. With these measures, this project will 

also be ready to receive the sustainable construction seal 

of approval. 

www.ecochoice.pt

<Casas Amigas do Ambiente> Eco - Friendly Homes

www.vicaima.pt

ECODOR® Vicaima
Portas Amigas do Ambiente
Environmentally Friendly Doors
A temática da ecologia tornou-se, hoje em dia, um 
factor de sucesso quando se enceta a concepção 
de produtos novos e ou se repensa os existentes. 
Preocupada com a redução do impacto ambiental, 
a Vicaima lança no mercado uma gama de portas 
amigas do ambiente. A gama ECODOR®, certificada 
pelo FSC (Forest Stewardship Council), nasce da 
madeira proveniente de florestas sustentáveis e 
facilmente renováveis. Sofisticadas, as portas têm 
a assinatura da qualidade Vicaima, marca líder no 
mercado com certificação ambiental ISO 14001 
e que integra a Tropical Forest Trust, uma ONG 
que ajuda as empresas a garantirem uma gestão 
sustentável das florestas tropicais.

The issue of ecology has become a factor for success in 

recent times when setting out to design new products, 

or when rethinking existing ones. Concerned about 

reducing environmental impact, Vicaima has a launched 

a range of environmentally friendly doors. The ECODOR® 

range, certified by FSC (Forest Stewardship Council), 

is made from wood taken from sustainable and easily 

renewable forests. These sophisticated doors have the 

Vicaima stamp of quality, market leader with ISO 14001 

environmental certification and a member of the Tropical 

Forest Trust, an NGO helping companies to ensure the 

sustainable management of tropical forests.

<Casas Amigas do Ambiente> Eco - Friendly Homes



A água é um bem precioso e pequenos gestos 
fazem toda a diferença quando se trata de racionar 
o seu desperdício. Com um design elegante e 
intemporal, as torneiras electrónicas da Sanindusa 
– HERA, TUBE, BASIC – permitem uma correcta 
gestão da água, para além de satisfazerem as 
mais elevadas exigências de higiene e conforto do 
utilizador. A fácil utilização e comodidade destas 
torneiras Sanindusa evitam a proliferação de 
bactérias e vírus já que o accionamento faz-se sem 
contacto manual. 
Outras soluções de misturadoras (para o banho e 
cozinha) permitem a poupança de água até 50% 
através da regulação de caudal, como é o caso do 
modelo Torus. 
Também as placas e mecanismos de dupla 
descarga proporcionam uma redução no consumo 
deste bem precioso. Os sistemas aliam a eficiência 
energética à simplicidade inteligente.

Water is precious asset and minor gestures make all the 

difference when considering how to reduce how much 

we waste of it. With an elegant and timeless design, 

Sanindusa’s electronic taps HERA, TUBE and BASIC allow 

the correct management of water, as well as satisfying 

the most stringent demands in terms of hygiene and 

user comfort. The ease of use and convenience of these 

Sanindusa taps avoids the spread of bacteria and viruses, 

as they are operated without any hand contact.

Other mixer tap solutions (for bathroom and kitchen) 

allow water savings of up to 50% through flow regulation, 

as in the case of the Torus model.

Dual flush plates and mechanisms also provide a 

reduction in the use of this valuable asset. The systems 

combine energy efficiency with intelligent simplicity.

<Casas Amigas do Ambiente> Eco - Friendly Homes
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Sanindusa
Elemento Essencial
Essential Element

Sanindusa
Zona Industrial Aveiro Sul, Apartado 43 - 3811-901 Aveiro
Tel. Phone +351 234 940 250 | Fax +351 234 940 266
sanindusa@sanindusa.pt  | www.sanindusa.pt  
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A originalidade desta linha de cozinhas já lhe 
valeu vários galardões: «Good Design Award», 
«Red Dot» e «If» são alguns desses prémios, a que 
se adicionam o «Imm», atribuído pela inovação 
de interiores, e o «Neue Klassiker», conferido 
pela prestigiada e famosa revista alemã Schöner 
Wohnung.
Através de um poético diálogo de formas, cores, 
materiais e luz, a PLUSMODO constitui um 
irresistível espaço de fascínio.

The originality of the this range of kitchens has already 

brought it major recognition: the «Good Design Award», 

the «Red Dot» and the «If» are some of its prizes, 

to which can be added the «Imm», awarded for its 

innovative interiors, and the «Neue Klassiker», given 

by prestigious and famous German magazine Schöner 

Wohnung.

Through a poet dialogue of form, colour, material and 

light, PLUSMODO represents an irresistible space of 

fascination.

www.poggenpohl.com.pt
www.poggenpohl.de

Poggenpohl PLUSMODO
Entre a Revelação e a Ocultação
Between Revelation and Concealment

Da aliança criativa da Poggenpohl, uma das mais 
conceituadas marcas de cozinha do mercado, com 
o premiado designer internacional Jorge Pensi, 
nasceu, em 2005, a linha PLUSMODO, caracterizada 
pela pureza formal das suas linhas, pelo forte 
carácter do seu design e pela funcionalidade e 
flexibilidade dos equipamentos.
Apoiada na dualidade das suas áreas abertas 
e fechadas, num jogo sedutor de revelação e 
ocultação, a cozinha PLUSMODO apresenta uma 
inovadora composição, capaz de se adaptar aos 
mais distintos ritmos e às mais diversas exigências 
diárias.

In 2005 Poggenpohl, one of the market’s leading kitchen 

brands, joined creative forces with award winning 

international designer Jorge Pensi, to produce the 

PLUSMODO series, characterised by the purity of its 

lines, by the strong character of its design and by the 

functionality and flexibility of its equipment.

Aided by the dual nature of its open and closed areas, in 

an exciting interplay of hide and seek, the PLUSMODO 

presents an innovative composition, capable of adapting 

to the most varied of rhythms and daily demands. 
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Descrita como um centro de comunicação para a 
família, a cozinha + INTEGRATION® proporciona, 
graças às novas tecnologias e ao mobiliário 
multimédia que dela fazem parte, eficácia e 
qualidade de vida. 
Multifuncional e estruturalmente audaciosa, a  
+ INTEGRATION® da Poggenpohl é um lugar onde 
o purismo dos traços transmite um expressivo 
Zeitgeist (espírito da época).

Described as a communication centre for the family, the 

+ INTEGRATION® kitchen provides, thanks to the new 

technologies and multimedia furniture it comprises, 

efficiency and quality of life.

Multifunctional and structurally daring, + INTEGRATION® 

from Poggenpohl is a place where the purism of design 

transmits an expressive zeitgeist. 

Poggenpohl + INTEGRATION®

Espaços Integrantes
Integral Spaces

Conjugação de múltiplos materiais – madeiras, acrílicos, alumínio e vidro –, a linha de cozinhas + 
INTEGRATION® da Poggenpohl, criada em 2004 por Manfred Juncker, director do departamento de design 
da marca alemã, distingue-se pela reunião perfeita de estética, qualidade, tecnologia e funcionalidade.
Possuindo uma inovadora abordagem de design e um novo conceito de aproveitamento de espaços, a 
gama + INTEGRATION®, premiada com o «Good Design Award», o «Red Dot» e o «If», institui a optimização 
da cozinha, conferindo-lhe, simultaneamente, uma atmosfera de luxo contemporâneo e uma sensação de 
liberdade e de habitabilidade. 

A combination of various materials – woods, acrylics, aluminium and glass –, the + INTEGRATION® kitchen series from 

Poggenpohl, created in 2004 by Manfred Juncker, director of the German brand’s design department, stands out for 

the perfect blend of good looks, quality, technology and functionality.

Enjoying an innovative design approach and a new concept in making the most of spaces, the + INTEGRATION® range, 

winner of the «Good Design Award», the «Red Dot» and the «If», ensures the optimisation of kitchen spaces, given 

them both an atmosphere of contemporary luxury and a sensation of freedom and habitability. 

www.poggenpohl.com.pt
www.poggenpohl.de
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Na última edição da Heimtextil 2009, que decorreu 
entre os dias 14 e 17 de Janeiro em Frankfurt, a 
anunciada crise mundial foi afastada para segundo 
plano por mais de 2.700 expositores nacionais 
e internacionais. Em sintonia naquela que é 
considerada a mais importante feira de têxteis-lar 
do mundo, os profissionais do sector apresentaram 
colecções renovadoras e desafiantes sob o vector 
da sustentabilidade. 

During the latest edition of the Heimtextil home 

furnishing fair, held January 14 to 17 in Frankfurt, the 

world economic crisis was pushed to one side to make 

way for over 2,700 national and international exhibitors. 

Professionals from the sector used the event, considered 

the world’s most important home textile show, to present 

collections able to renew and challenge the issue of 

sustainability. 

Heimtextil 2009
Eco Texturas
Eco Textures
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given  by Messe Frankfurt

1

2

3

1. Tweelink 
2. Messe Frankfurt
3. The Portuguese Home Tex’Style – Associação Selectiva Moda
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A Messe Frankfurt, organizadora do evento, viu 
entrar pelas suas portas cerca de 74.000 visitantes. 
Vieram de 121 diferentes países e assistiram ao 
desfile das tendências dos têxteis, a iniciativas 
e apresentações que revelaram como o mundo 
se volta agora para a temática das energias 
– palestras como Eco Luxury, Green Business and 
Inovations ou Design Meets Sustainability foram 
exemplo disso mesmo. 
Em «Contract Creations» os têxteis-lar e os 
têxteis para a hotelaria estiveram em destaque e 
serviram de roteiro a profissionais da arquitectura, 
design e planeamento. Surpreendente foi o 
espaço reservado às previsões das tendências em 
«Expect the Unexpected», um fórum criativo que 
desvendou matérias e texturas inteligentes.
De Portugal estiveram presentes 66 empresas que 
percorreram a rota da mudança e apresentaram 
colecções que aliam a investigação dos 
materiais ao desenho de qualidade. No fórum 
The Portuguese Home Tex’Style, iniciativa da 
Associação Selectiva Moda que integra o projecto 
de consolidação da assinatura portuguesa no 

Messe Frankfurt, the event’s organiser, welcomed some 

74,000 visitors through the doors. They arrived from  

121 countries, to bare witness to the latest textile trends, 

and to activities and presentations that revealed how the 

world is now turning to the subject of energies – talks 

such as Eco Luxury, Green Business and Innovations or 

Design Meets Sustainability were convincing proof of this.

Home furnishings and textiles for the hotel industry 

were under the spotlight in «Contract Creations», 

serving as a guide for architecture, design and planning 

professionals. Living up to its name, the «Expect the 

Unexpected» space, reserved for predicting trends, was 

indeed surprising, offering a creative forum that unveiled 

intelligent materials and textures.

66 companies from Portugal were present, treading the 

path towards change and presenting collections that 

combine research into materials with quality design. In 

«The Portuguese Home Tex’Style» forum, an initiative 

organised by the Associação Selectiva Moda, which 

included the Portuguese style consolidation project in 

the international world of textiles, some of the brands 

present at Heimtextil invited visitors to learn more 

universo internacional dos têxteis, algumas das 
marcas presentes na Heimtextil convidaram os 
visitantes a conhecer um pouco mais as colecções 
lusas. Dentre as diferentes representações, Sofia 
Ferrão, da Têxteis D.A., revelou a utilização de fibra 
óptica nos tecidos, uma parceria de investigação 
com a Universidade do Minho; a Vamaltex 
apresentou um cobertor feito de fio 100% reciclado 
de garrafa plástica; a Lameirinho cativou com 
o toque denim para a roupa de cama e a Home 
Concept seduziu após o galardão de New Brand of 
the Year alcançado na feira Interior Lifestyle China. 

about Portuguese collections. Amongst the different 

presentations, Sofia Ferrão, from Têxteis D.A. revealed 

the use of fibre optics in fabrics, in a research partnership 

with the University of the Minho; Vamaltex presented a 

cover made of 100% recycled thread made from plastic 

bottles; Lameirinho seduced with a touch of denim for 

bed linen; and Home Concept wowed visitors after having 

won the «New Brand of the Year» award at the Interior 

Lifestyle China fair.

www.messefrankfurt.com4. «Expect The Unexpected» 
5. Home Concept
6. Vamaltex
7. Têxteis D.A.
8. Messe Fankfurt
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Uma cadeira, para repousar nas quietas tardes 
de domingo, que foi buscar o nome e a inspiração 
ao Ouriço-do-mar ou um tapete que faz lembrar 
a morte de milhares de animais na estrada e que 
atrai e repulsa ao mesmo tempo. Estas são apenas 
algumas das peças que integram o portfolio da 
dupla holandesa Guido Ooms e Karin van Lieshout. 
Juntos dão vida à Oooms, um estúdio de design 
provocador que vive da genialidade de uma equipa 
jovem que tem na carteira de clientes nomes 
como Paul Smith, Adidas, MoMA, Design Museum 
London, entre outros. Guido Ooms garante, com 
todo o seu entusiasmo, que novos conceitos 
encham o estúdio, ao mesmo tempo que Karin, de 
pés assentes na terra, assegura que as boas ideias 
se tornem realidade. 

A chair, to relax in on peaceful Sunday afternoons, which 

found its name and inspiration in the sea urchin, or a rug 

that recalls the death of thousands of animals on the 

road and which attracts and repulses at the same time. 

These are just some of the pieces making up the portfolio 

of Dutch duo Guido Ooms and Karin van Lieshout. 

Together they give life to Oooms, a provocative design 

studio, guided by the genius of a young team with a client 

base featuring names like Paul Smith, Adidas, MoMA, 

Design Museum London, amongst others. Guido Ooms 

ensures through his wealth of enthusiasm that new 

concepts fill the studio, while at the same time Karin, with 

her feet firmly on the ground, guarantees that good ideas 

become reality.

www.oooms.nl

Oooms
Provocações
Provocations
Texto de Text by Cátia Fernandes

<Design> 
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No silêncio capturado pela água fica só a imagem 
de um lugar que não conhece fronteiras. Um 
espaço cujas paredes se vestem de arte e 
fotogenia. Como se despertássemos de um 
sono encantado, a Hookedonwalls envolve as 
personagens numa realidade luminosa, animada 
por padrões de cortar a respiração. Liquid Fantasy 
é, em conjunto com Glorious Revolution, a mais 
recente colecção de papéis de parede apresentada 
em Janeiro, na Heimtextil em Frankfurt. Liquid 
Fantasy sublinha uma espantosa interpretação 
das tendências da marca belga Hookedonwalls, 
conhecida por transpor a barreira do design 
convencional.

Only the image of a place that knows no limits remains 

in the silence captured by water. A space whose walls 

are dressed with art and photographs. As if we were 

waking from dream of fantasy, Hookedonwalls involves 

characters in a luminous reality, brought to life in 

breathtaking patterns. Liquid Fantasy is, together with 

Glorious Revolution, its latest wallpaper collection, 

presented in January at the Heimtextil show in Frankfurt. 

Liquid Fantasy stresses a stunning interpretation of 

the trends of Belgian brand Hookedonwalls, known for 

breaking through the barriers of conventional design.

www.hookedonwalls.com

Hookedonwalls
O Design Líquido
Liquid Design
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by Hookedonwalls

<Design> 



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 6

7

Casa AR
A Luz sobre o Branco
Light on White
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias de Photographs by NG Photo

Light colours define the flow of interiors and exteriors 

of this detached property in Vila Nova de Gaia. Built on 

a piece of land where local building regulations have 

conditioned its positioning, the AR house turns its back on 

the main road, away from adjoining buildings and retreats 

into the privacy of an external garden, far from prying 

eyes populating the street.

The white property, completed in 2008, was developed 

by Ana Reis, a Portuguese architect who is part of the UK 

practice Langdon Reis Architects, Ltd. Natural lighting 

Os tons claros definem a cadência dos interiores 
e exteriores desta habitação unifamiliar em Vila 
Nova de Gaia. Integrada num terreno cujo PDM 
acabou por condicionar toda a orientação, a 
casa AR voltou-se de costas para a rua principal, 
afastou-se dos edifícios adjacentes e recolheu-se 
na privacidade de um jardim exterior, longe dos 
olhares que percorrem a estrada.
A habitação alva, concluída em 2008, foi 
desenvolvida por Ana Reis, uma arquitecta 
portuguesa que integra o gabinete inglês Langdon 
Reis Architects, Ltd. A iluminação natural é o fio 
condutor deste projecto com uma área de 320m2. A 
partir do hall de entrada dá-se início a um percurso 

<Arquitectura> Architecture
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 6
6



<Cozinhas> Kitchens <Cozinhas> Kitchens
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 6
8

que privilegia formas simples de distribuição do 
espaço. Daí acede-se às zonas de lazer e cozinha, 
no piso térreo, a garagem na cave e no piso 
superior foi posicionada a área mais íntima da 
habitação, os quartos. 
Os vãos de amplas dimensões promovem a quase 
diluição da fronteira entre o exterior e o interior da 
habitação. Iluminados por luz natural, os interiores 
recolhem todo o protagonismo, contrastando 
apenas com a tonalidade quente e reconfortante 
da madeira nos pavimentos.

is the touch paper for this project, with an area of 320 

square metres. Starting from the entrance hall, you 

set off on a journey that favours simple forms of space 

distribution. From here you enter the leisure areas and 

kitchen, on the ground floor, the basement garage, while 

the building’s most private areas, the bedrooms, have 

been located on the first floor.

The large windows and doors promote the feeling of 

boundaries melting between the outside world and the 

interior living space. Lit by natural light, the interiors 

enjoy all the attention, contrasting only with the warm 

and comforting tones of the wooden flooring.

www.langdonreiszahn.com
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Three years ahead of the new Olympiad, this time in 

London to be held in 2012, the grandiose Aquatic Centre, 

designed by Zaha Hadid, is starting to take shape. 

Excavation works and site preparation began in 2007, 

including the demolition of eleven industrial buildings on 

a total area of 55,000 m2.

The signature of the most influential women in today’s 

world of architecture can be seen in a building that will 

Zaha Hadid
Londres Olímpica
Olympic London
Texto de Text by Cátia Fernandes | Imagens gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Olympic Delivery Authority

<Arquitectura> Architecture

A três anos de nova Olimpíada, desta feita em 
Londres no ano de 2012, o grandioso Centro 
Aquático, desenhado por Zaha Hadid, começa 
agora a ganhar forma. Em 2007 tiveram início os 
trabalhos de escavação e preparação do terreno 
onde foram demolidos onze edifícios industriais 
numa área total de 55.000 m2. 
A assinatura da mulher mais influente no universo 
da arquitectura da actualidade está patente num 
edifício que será a porta de entrada para o Parque 
Olímpico durante os jogos de 2012, tal como 
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aconteceu na Expo-Zaragoza em 2008, com o 
Pavilhão Ponte. O volume orgânico, a fazer lembrar 
o fluxo da água, inclui várias piscinas destinadas 
às provas de natação, natação sincronizada, 
mergulho, Pólo Aquático e a disciplina de Pentatlo 
Moderno. No que respeita ao enquadramento 
na paisagem e seguindo a filosofia do «Cubo de 
Água» nos Jogos de Pequim, onde Michael Phelps 
mergulhou para a glória, o impacto deste edifício 
foi cuidadosamente estudado graças à utilização 
de energias renováveis, materiais eficientes e à 
reutilização, por exemplo, da água das piscinas nas 
casas de banho. Recentemente foram concluídos 
os trabalhos no telhado sul de apoio ao enorme 
tecto de 160 metros de comprimento em forma de 
onda. 
Durante os jogos, o Centro Aquático terá uma 
lotação de 17.500 lugares proporcionados por duas 
estruturas que depois serão removidas, baixando 
a capacidade máxima do edifício para os 2.500 
lugares, com a possibilidade de adicionar 1.000 em 
grandes competições.
A conclusão da obra está prevista para 2011, a 
tempo de se procederem a provas de teste antes 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2012.

be the entrance to the Olympic Park during the 2012 

games, as happened with the Pavilion Bridge in the Expo 

Saragossa in 2008. The organic volume, reminiscent of 

flowing water, includes several swimming pools destined 

for swimming races, synchronised swimming, diving, 

water polo and the Modern Pentathlon. With respect to 

how the building fits into the landscape and following the 

philosophy of the «Water Cube» at the Beijing Games, 

where Michael Phelps swam to glory, the impact of the 

Aquatic Centre was carefully studied thanks to the use of 

renewable energies, efficient materials, and to the reuse, 

for example, of the pool water in the bathrooms. Work on 

the south roof supporting the enormous 160-metre wave 

shaped ceiling has recently been completed.

During the games, the Aquatic Centre will have a capacity 

of 17,500 seats distributed between two structures, 

which will then be removed, reducing the maximum 

capacity of the building to 2,500 places, with the 

possibility to add 1,000 in major competitions.

Work on the venue is due for completion in 2011, in time 

for test runs to begin before the Olympic Games and 

Paralympics in 2012.

www.zaha-hadid.com
www.london2012.com
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Inês Martins de Brito e Gilberto Rodriguez 
idealizaram um corpo vertical capaz de 
acompanhar, de forma discreta e implícita, a 
grandiosa parede de Kuélap, um importante 
lugar arquitectónico situado no Peru. Atribui-se 
a construção do muro, que atinge uma altura de 
19m, à civilização Chachapoyas, no século XI-XII 
A.C. O gabinete brito. rodriguez arquitectura 
propôs, para o lugar, um Lodge-Museum com uma 
área de implantação de 4m de largura e 25m de 
comprimento. A recepção é o espaço de articulação 
entre o Lodge e o Museu subterrâneo e cada um 
dos espaços se anima num impressionante jogo 
de contrastes de luz. As unidades do Lodge foram 
pensadas como lugares de contemplação e o 
terraço sintetiza as relações estabelecidas entre 
as várias partes e o todo. A proposta integrou 
um importante concurso internacional em 2007, 
tendo sido galardoada com uma Menção Honrosa, 
Projecto Minimalista.

Inês Martins de Brito and Gilberto Rodriguez have created 

a vertical body capable of accompanying, discretely and 

implicitly, the grandiose wall of Kuélap, an important 

architectural site located in Peru. The construction of the 

wall, which reaches a height of 19 metres, is attributed 

to the Chachapoyas civilisation, in the 11th to 12th 

centuries. The brito . rodriguez arquitectura practice 

has proposed a Lodge-Museum for the site, with an 

area of 4 metres in width and 25 metres in length. The 

reception is the connection space between the Lodge 

and the underground Museum and each of the spaces 

is brought to life through an impressive interplay of 

contrasting lights. The Lodge units have been conceived 

as places of contemplation and the terraces summarise 

the relationships established between the various parts 

of the whole. The proposal was part of an important 

international competition in 2007, and was awarded an 

Honourable Mention, Minimalist Project.

www.britorodriguez.com

Lodge-Museum
Homenagear a Paisagem
Paying Tribute to the Landscape
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by brito . rodriguez arquitectura

<Arquitectura> Architecture
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Em Ordos, no deserto da Mongólia, República 
Popular da China, 100 jovens arquitectos, 
oriundos de todo o mundo, vaguearam através de 
universos de criatividade e experimentação. Os 
profissionais, escolhidos pela reconhecida dupla de 
arquitectos Herzog&de Meuron, foram desafiados 
a desenvolver 100 villas de1000m2. 
Do grupo faz parte o gabinete de arquitectos 
SAMI, de Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira. Numa 
oportunidade única, abraçaram o difícil desafio 
de criar com liberdade total e, sem conhecer o 
cliente, projectaram uma habitação orientada por 
uma linha/parede curva que desenha o interior e 
exterior. O continuum aflora o dinamismo da villa 
de piso térreo e primeiro andar, inundando-a de luz, 
carácter e fluidez.

In Ordos, in the Mongolian desert, in the Peoples’ Republic 

of China, 100 young architects from all around the world 

have crossed universes of creativity and experimentation. 

The professionals, chosen by well known architect duo 

Herzog & de Meuron, were challenged to develop 100 

1000 square metre villas.

The group included the SAMI architectural practice, 

of Inês Vieira da Silva and Miguel Vieira. In a unique 

opportunity, they embraced the difficult challenge of 

creating with complete freedom and without knowing the 

client a house guided by a curved line/wall, which marks 

the divide between inside and out. The continuum reveals 

the dynamism of the villa, with ground and first floor, 

flooding it with light, character and fluidity.

Villa Ordos100
A Fluidez das Formas
The Fluidity of Forms
Texto de Text by Cátia Fernandes | Imagens 3D 3D Images Luís Viana

www.sami-arquitectos.com

Solar dos Bacelares Mirandela Ref.ª 02/2008

Lic. AMI n.° 7946
Contactos/Contacts:  +351 229 021 601
geral@royalvillas.eu
www.royalvillas.eu

Área Terreno / Plot Area 250 ha

Área Coberta / Built Area 1.500 m2

Preço sob consulta/ Price upon request

5 casas / 5 houses

15.000 pés de oliveiras / 15.000 olive trees

9 quartos / 9 bedrooms

4 quartos de banho / 4 bathrooms

2 cozinhas / 2 kitchens

terraços cobertos / covered terraces

varandas / verandas

jardins / gardens

3 salões / 3 large reception rooms

lagar / winery

adega / cellar

celeiro / granary

capela / chapel

O Solar dos Bacelares foi erguido num inconfundível estilo 
barroco e ostenta uma opulência inigualável. Com uma área que 
contabiliza 250ha, trata-se de uma propriedade única de rara 
beleza, quase toda percorrida por um verde e relaxante olival. 
O solar, bem como a sua capela, são anteriores à igreja de 
Alvites, estando ambos indicados como imóveis de interesse 
histórico e arqueológico do concelho de Mirandela. Aqui os 
Invernos são suaves, mas, no Verão, quente e seco, estala o 
calor que aquece a paisagem e os corpos. 

The Solar dos Bacelares was built to an unmistakable baroque style, 

boasting unequalled opulence. The property dates back to the 18th 

Century and remained in the founding family’s possession until the 

1970s.

Totalling 250 hectares, this is a unique property of rare beauty, with the 

relaxing green of olive groves covering almost the entire area.

The manor house and its chapel date to before the church of Alvites. 

Both are listed buildings of historical and archaeological importance for 

the municipality of Mirandela. Here winters are gentle, but in the warm 

and dry summers, the heat arrives to scorch the landscape and warm 

bodies. 

<Arquitectura> Architecture
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MAD
Desafios Globais
Global Challenges
Texto de Text by Cátia Fernandes

Com apenas cinco anos de existência, 
o gabinete chinês MAD combina 
a arte, a arquitectura e o design 
numa poção quase mágica que o 
projecta para o topo da «pirâmide» 
da arquitectura contemporânea 
mundial. Ma Yansong, o fundador, 
revelou-nos como a assinatura 
MAD olha de frente o futuro e como 
o relaciona intimamente com as 
questões sociais e urbanas das 
sociedades modernas. 

With only five years of existence, 
the Chinese Office MAD combines 
art, architecture and design in an 
almost magic potion that sets itself 
onto the top of the pyramid of Global 
Contemporary Architecture. Ma 
Yansong, the founder, reveals how 
MAD’s style looks straight ahead to 
the future and how he intimately 
relates it with the social and urban 
issues of modern societies.

<Entrevista> Interview

2

1

A ICON nomeou-o como um dos jovens arquitectos 
com maior influência. O que significa isto para si?
Não significa nada (risos). Penso que, actualmente, 
os jovens arquitectos estão muito relacionados 
com os media globais. Quando olho para as 
gerações passadas (para os mestres), elas 
trabalharam independentemente e não havia 
coisas como a internet ou revistas internacionais, 
falando em termos de comunicação. À medida que 
os media procuram novas ideias e gente jovem, 
provavelmente tornamo-nos rapidamente muito 
abertos ao público. É algo de bom mas ao mesmo 
tempo é um risco porque as pessoas tornam-se 
parecidas, similares, neste tempo global.

Que tipo de responsabilidade é esta de influenciar 
gerações, de deixar uma assinatura própria no 
universo da arquitectura?
A arquitectura deve ser uma verdade que sai do 

ICON nominated you as one of the most influential young 

architects. What does this mean to you?

It doesn’t mean anything (he laughs). I think nowadays, 

young architects are very much related to the global 

media because when I look at the older generations, 

the old masters, they’ve worked very independently and 

there was no such thing as internet or global magazines, 

speaking in a media basis. As the media looks for new 

ideas and young people, we are probably too opened to 

the public too fast. It is a good thing but it also is a risk 

because people become alike, similar in this global time. 

What kind of responsibility is this one of influencing 

generations, placing a personal signature in the 

architectural universe?

Architecture should be a truth that comes out from 

your body. The most important thing is that I have to be 

myself. It is very hard to be yourself as a young designer. 
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2

nosso corpo. O mais importante é 
que eu tenho de ser eu mesmo. É 
muito difícil sermos nós próprios 
como jovens designers. Precisamos 
de tempo para sermos maduros e 
sabermos quem somos. Preciso de 
tempo para me tornar estável e forte: 
construímos o nosso próprio corpo e 
seja o que for que se diga, que se faça, 
é algo que vem verdadeiramente de 
dentro. Isso pode inspirar pessoas, 
talvez não gostem, talvez sim… mas 
o mais importante é a autenticidade 
do designer. Isto também está 
relacionado com a primeira pergunta: 
quando olhamos para as gerações 
anteriores, elas tinham um carácter 
muito forte e uma linguagem própria. 
Vejo esta nomeação como uma 
atenção pública ou um desejo público 
direccionado para os jovens, mas isto 
não quer dizer que tenha o poder de 
influenciar toda uma geração.

Como descreveria o conceito de 
futurismo da MAD?  
Como um arquitecto a trabalhar na 
China, penso que futurismo é um 
tópico muito interessante porque, 
da forma que eu o compreendo, 
futurismo não é sobre tecnologia. 
É mais importante dar um sonho à 
sociedade, dar esperança, dar algum 
encorajamento. Temos muitas 
questões para a sociedade, para o 
planeamento urbanístico. Precisamos 
de procurar algo novo e ter o potencial 
para resolver alguns problemas; os 
problemas de hoje e essas soluções 
trarão esperança às pessoas.

You need the time to be mature and find out who you are. 

I really need time to become stable and powerful, you 

build your own body and whatever you say, whatever you 

do, is truly from inside. That could inspire people, maybe 

they don’t like it, maybe they do… but the most important, 

is the real thing from the designer. That’s also related to 

your first question, when you look to older generations 

they had a very strong character and their own language. 

I see this nomination as a public attention, or a public 

desire towards youngsters but this doesn’t mean that you 

have the ability to influence a whole generation. 

How would you describe MAD’s concept of futurism?

As an architect working in China, I think that futurism 

is a very interesting topic because as I understand it, 

futurism is not about technology. It is more important 

to give a dream to society, to give hope, to give some 

encouragement. We have a lot of contemporary issues 

for society, for urban planning. We need to search for 

something new and have the potential to solve some 

problems; today’s problems and those solutions will give 

people hope. 

What importance does the past have in your 

construction of the future?

Lately I have been thinking about this matter as 

well, because you know in China we had this Cultural 

Revolution recently and this revolution almost cut all the 

tradition. I grew up in Beijing and we really don’t have 

tradition in our education. I went to the United States 

and I’ve learned about contemporary architecture. When 
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Que importância tem o passado na vossa 
construção de futuro? 
Ultimamente tenho estado a pensar nesta questão 
também porque na China tivemos recentemente 
uma revolução cultural e esta revolução quase que 
cortou com toda a tradição. Eu cresci em Pequim 
e nós realmente não temos tradição na nossa 
educação. Fui para os Estados Unidos e aprendi 
sobre a arquitectura contemporânea. Quando 
regressei tinha um grande desafio – O que deverei 
eu fazer aqui? Nessa altura tínhamos desenhado o 
nosso primeiro edifício. Um club house em Pequim, 
aquele que tem um telhado com uma superfície 
fluida muito tridimensional, com um aspecto 
contemporâneo. Tentamos pôr em prática o que 
tínhamos aprendido no Ocidente mas, depois de 
termos concluído o edifício, um crítico de arte 
extremamente experiente analisou-o e disse que 
reconheceu alguma filosofia tradicional chinesa 
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I came back I had a big challenge – What should I do 

here? At that moment we designed our first building. A 

club house in Beijing, the one that has a roof with a very 

three-dimensional fluid surface, contemporary looking. 

We tried to practice what we had learned from the west 

but after we finished the building, a very old Chinese art 

critic reviewed it and he said that he felt some traditional 

Chinese sense from the space. After that, we paid 

more attention about how could we do contemporary 

architecture but relating it to our past. 

One of your best projects in development at this 

moment is the Sinosteel International Plaza

 that approaches aspects always present in your work: 

futurism and organic and natural material dispositions. 

What role does sustainability play in this project?

We designed a very simple shape but composed by four 

thousand honeycomb structured units. The window 

is also in a honeycomb shape and it has five different 

sizes. The windows and the way we organize them are 

responding to the orientation of the sunlight and of the 

wind. By doing this we created a huge pattern in the 

tower so the building looks a little bit organic and pattern 

changing in the façade. The whole skin is a structure and 

this façade is more solid compared to the glass façade, it 

saves more energy. 

Do you think that Chinese people feel proud about 

Beijing’s new landscape?

I think that they are more proud of the old city. The 

problem is that the foremost famous buildings – the 

stadium, the swimming pool, CCTV and the Opera House 

– everybody feels that they should be public buildings 

no espaço. Depois disto, prestamos mais atenção 
à forma como poderíamos fazer arquitectura 
contemporânea mas relacionando-a com o 
passado. 

Um dos seus melhores projectos, em curso neste 
momento, é o Sinosteel International Plaza
que aborda aspectos sempre presentes no vosso 
trabalho: o futurismo e o carácter orgânico e 
natural das matérias. Que papel desempenha a 
sustentabilidade neste projecto?
Nós desenhámos uma forma muito simples mas 
composta por uma unidade estrutural de quatro 
mil favos de mel. A janela também tem forma de 
favo de mel e tem cinco tamanhos diferentes. As 
janelas e a forma como as organizamos respondem 
à orientação da luz e do vento. Tendo feito isto, 
criámos um imenso padrão na torre, daí o edifício 
parecer um pouco orgânico e com alterações de 
padrão na fachada. Toda a «pele» é uma estrutura 
e esta fachada é mais sólida comparada com a 
fachada de vidro, poupa mais energia.

Pensa que o povo Chinês de sente orgulhoso 
relativamente à nova paisagem de Pequim?
Penso que são mais orgulhosos da cidade antiga. 

5

6

7
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1. Fake Hills
2. Absolute Towers
3. Masterplan
4. Mobiliário, Furniture 
5, 6, 7. Sinosteel International Plaza
8, 10, 11. Erdos Museum
9. Ma Yansong

1110

www.i-mad.com

O problema é que, relativamente aos edifícios mais 
famosos – o estádio, a piscina, o CCTV e a Opera 
House –, as pessoas sentem que deveriam ser 
edifícios públicos, mas não estão verdadeiramente 
relacionados com o povo. O CCTV está rodeado por 
muita segurança. A Opera House, por exemplo, é 
muito monumental, demasiadamente simbólica, 
é muito difícil para as pessoas sentirem-se 
familiarizadas e capazes de se envolver com 
o edifício. As cidades antigas são totalmente 
diferentes. Quando se olha para Pequim antiga 
não há edifícios panorâmicos, a beleza da cidade 
são os espaços públicos, há diversos sítios onde as 
pessoas podem encontrar-se. 

but they’re not really related to people. The CCTV is 

surrounded by a lot of security. The Opera House, for 

example, it is very monumental, too much like a symbol, 

it is very hard for people to feel friendly and capable 

of approaching the building. The old cities are totally 

different. When you look at old Beijing there are no 

landmark buildings, the beauty of the city are the public 

spaces, there are a lot of places where people can meet.

8

9
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The Village Energy & Life
O Futuro é Agora
The Future is Now

The thought of owning a house that allows us to enjoy life 

in peace is a reality that is drawing closer and closer. «The 

Village Energy & Life» is a paradigmatic model of a digital 

home, not only for its cutting edge solutions, but also for 

the choice of services it places at residents’ disposal – 

medical aid, pharmacy service, online shopping, catering, 

and other activities such as outdoor pursuits, horse 

riding, golf, etc. – accessible in every home via an intranet 

and Internet portal, with fibre optic connection and a 

band width of 100 Mb. Operating like a «Virtual Butler», 

Pensar numa casa que nos permite usufruir dos 
dias de uma forma tranquila é uma realidade cada 
vez mais próxima. O «The Village Energy & Life» 
é um modelo paradigmático de casa digital, não 
só pelas soluções vanguardistas que reúne, mas 
também pela sua rede de serviços ao dispor dos 
habitantes – apoio médico, serviço de farmácia, 
compras on-line, catering e outras actividades, 
como ATLs, hipismo, golfe, etc., – acessíveis num 
portal de intranet e internet, conectado por fibra 
óptica e com uma banda larga de 100 Mb em cada 

moradia. Como um verdadeiro «Mordomo Virtual», 
o sistema permite uma gestão única e mais fácil 
das actividades diárias, onde é apenas necessário 
um cartão associado às habitações. Por se basear 
em premissas como a alta tecnologia, eficiência 
energética e ecologia, o «The Village» surge como 
um lugar revolucionário do conceito de habitar.
Situado entre a serra da Malveira e o mar da 
Ericeira, somente a 15 minutos de Lisboa, o 
empreendimento devolve a liberdade do espaço 
exterior e alia a sustentabilidade à estética 
irrepreensível. Num diálogo contemporâneo, as 
habitações do «The Village» integram-se numa 
paisagem natural harmoniosa, fruto de estudo 

the system enables unique and facilitated management 

of day-to-day activities, where all you need is a card that 

is associated to the property. Based on concepts that 

include high technology, energy efficiency and ecology, 

«The Village» brings you a revolutionary notion in living.

Located between the hills of Malveira and the sea at 

Ericeira, a mere 15 minutes from Lisbon, the development 

offers the freedom of the outside world, while combining 

sustainability with faultless looks. The properties within 

«The Village» blend harmoniously to a contemporary 

rhythm into the natural surroundings, thanks to 

landscape design care of Jardim Vista, meticulously 

<Traders>
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paisagístico a cargo da Jardim Vista, que respeita 
minuciosamente o meio ambiente. Numa área total 
de 40 mil m2, o «The Village» tem ao dispor  
30 moradias, com tipologias V3 a V5, que podem ser 
construídas à medida de cada cliente. Projectada 
pelos gabinetes de arquitectura Nova Técnica e 
Joaquim Caracol Arquitectos, o empreendimento 
entregou-se ao detalhe da qualidade e da inovação, 
ideal para pessoas activas e amantes do estilo de 
vida moderno. O tempo aqui eterniza-se na vivência 
dos momentos. 
A urbanização, concretizada pela promotora 
Ridjo e comercializada pela consultora imobiliária 
Tecniprédio, definiu um programa que alia a 

respecting the environment. Covering a total area of  

40 thousand square metres, «The Village» contains  

30 villas, in configurations between three and  

five-bedroom, with each property able to be built to 

client requirements. Designed by architectural practices 

Nova Técnica and Joaquim Caracol Arquitectos, the 

development enjoys quality of detail and of innovation, 

ideal for active people and those who revel in modern 

living. Time seems to last longer here as you experience 

unforgettable moments.

Developed by real estate developer Ridjo and marketed 

by real estate consultants Tecniprédio, the residential 

complex has defined a programme that combines 

material performance with the sophistication of new 

performance das matérias à sofisticação das 
novas tecnologias. Num hino ao dinamismo das 
formas, cada divisão, com detalhes criteriosamente 
seleccionados pelo atelier Limão Doce, comunica 
a filosofia do «The Village»: luxo, ecologia e 
tecnologia de última geração. Contempladas 
com um avançado sistema inteligente, criado 
pela LusoVolt, as casas do «The Village» são 
facilmente controladas a partir de uma consola 
situada no hall de entrada ou, em qualquer lugar, 
via Web. De dentro para fora, a exclusividade do 
empreendimento estende-se pela segurança 
humana e digital que proporciona e que inclui um 
sistema de reconhecimento de matrículas dos 
automóveis que acedem à urbanização.
Referência no panorama imobiliário português, o 
«The Village» envolve-se na temática das energias 
renováveis, em prol do máximo conforto e óptima 

technologies. In a tribute to the dynamism of form, each 

room, with details carefully selected by the Limão Doce 

studio, communicates the philosophy of «The Village»: 

luxury, ecology and latest generation technology. 

Featuring an advanced intelligent system, created by 

LusoVolt, «The Village» houses are easily controlled via 

a panel located in the entrance hall, or from any location 

via the Internet. From inside to out, the development’s 

exclusivity extends to human and digital security, with 

even a number plate recognition system for cars entering 

the development.

A shining light in Portugal’s real estate scene, «The 

Village» immerses itself in the subject of renewable 

<Traders>
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gestão energética. No empreendimento estão 
presentes energias Fotovoltaica, Solar Térmica 
e Eólica, bem como o aproveitamento das águas 
pluviais dos lagos dos jardins exteriores. 
O «The Village Energy & Life», que obteve a 
máxima classificação energética, A+, pelas três 
instituições reguladoras, transmite-nos a sensação 
de vivermos numa casa futurista de sonho... onde o 
verde e o digital se tornam um só.

energies, ensuring maximum comfort levels and 

excellent energy management. The development enjoys 

photovoltaic, solar thermal and wind generated energies, 

and it makes use of rainwater in the gardens’ lakes.

«The Village Energy & Life», which was awarded the 

highest energy classification of A+ by the three regulatory 

boards operating in Portugal, conveys the feeling of life 

enjoyed in a dream home of the future… where green 

living meets the digital age. 

<Traders>

Tel. Phone +351 21 966 91 73 / +351 219 66 88 18 
Fax +351 21 966 85 28
Tlm. Cellular Phone +351 96 397 59 55 / +351 96 397 59 06
www.tecnipredio.pt | www.village-malveira.com
www.ridjo.com

Quinta do Cabo

É na Freguesia de Painzela, a um quilómetro da bucólica 
Vila de Cabeceiras de Basto, que se encontra a Quinta do 
Cabo. Os três hectares de terreno estão arborizados com 
castanheiros e oliveiras e a quinta é rodeada por um rio 
com água límpida, muito propício à pesca. A casa rústica, 
construída em pedra, tem um alpendre e uma eira que 
conferem a todo o conjunto características de casa de 
turismo de habitação. 
Situada numa estrada nacional principal, a Quinta do Cabo 
conta com uma óptima localização. Está a trinta minutos de 
Guimarães e de Braga e em 2004, com a conclusão da auto-
estrada de Trás-os-Montes, ficará a três quartos de hora da 
cidade do Porto.
Existe, neste momento, um pedido de viabilidade na Câmara 
Municipal de Cabeceiras de Basto, para quem se interessar, 
desenvolver um projecto de execução.

The Quinta do Cabo lies in the parish of Painzela, one kilometre from 

the rural town of Cabeceiras de Basto. The three hectares of land are 

planted with chestnut and olive trees and the farm is surrounded by 

a river of crystal clear waters, perfect for the art of fishing. The rustic 

stonebuilt farmhouse features a porch and a threshing floor, giving 

the whole property a «country hotel» feel to it. 

Located off a main road, the Quinta do Cabo is very well placed. Thirty 

minutes from Guimarães and Braga and in 2004, with the completion 

of the Trás-os-Montes motorway, just three quarters of hour’s drive 

from Oporto. 

A feasablity request is currently lodged with Cabeceiras de Basto 

Town Council, for any one interested in developing the site.

Área terreno 60000m2/ 60.000 m2

Casa Rural/ Rural manor

Alpendre com eira/ Porch and 

threshing floor paved with granite

Terreno para vinha/ Suitable area 

for vineyard

Terreno capacidade construção/ 
Possibility of new construction

a 1 Km da Vila de Cabeceiras de 
Basto/ 1Km away from the Cabeceiras 

de Basto town

Terreno com castanheiros, 
oliveiras/Chestnut and Olive trees 

throughout the property

Ref.ª 2001

Lic. AMI n.° 7946
Contactos/Contacts:  +351 229 021 601
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu
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SWAROVSKI GINZA
«Floresta de Cristal»
«Crystal Forest»
Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Tokujin Yoshioka Design

A primeira loja oficial da Swarovski no Japão surge 
em pleno distrito de Ginza, uma das zonas mais 
características e luxuosas da cidade de Tóquio. 
Da autoria do famoso designer japonês Tokujin 
Yoshioka, a loja de Ginza aparece como uma 
autêntica «floresta de cristal» adornada com jóias 
e objectos artísticos.  

The first official Swarovski store in Japan lies right in the 

Ginza district, one of the most distinctive and luxurious 

parts of the city of Tokyo. Created by famous Japanese 

designer Tokujin Yoshioka, the Ginza shop appears as if a 

veritable «crystal forest» adorned with jewels and artistic 

objects. 

<Espaço Público> Public Space
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A impressionante fachada coberta com camadas 
de aço inox espelhado caindo sobre a porta como 
uma cascata e o cintilante interior recheado 
com milhares de cristais nas paredes, escadas e 
chão dão as boas vindas aos amantes do brilho e 
glamour que a Swarovski tem projectado ao longo 
dos tempos.
A loja de Ginza é o ponto de partida para a 
renovação de outros espaços Swarovski. O tom 
alvo dos interiores e a luz projectada nos cristais 
conseguem uma atmosfera fantástica. A poesia 
implícita no novo conceito de arquitectura e design 
promete revolucionar os espaços Swarovski um 
pouco por todo o mundo.

The impressive façade covered with layers of mirrored 

stainless steel falling over the doorway like a cascade and 

the sparkling interior filled with thousands of crystals on 

the walls, stairs and floor, welcome lovers of the lustre 

and glamour that Swarovski has represented for some 

time now.

The Ginza shop is the starting point for the renovation 

of other Swarovski spaces. The white used in the 

interiors and the light projected in the crystals achieve 

a fantasy-filled atmosphere. The poetry implicit in 

the new architecture and design concept promises to 

revolutionise Swarovski spaces all around the world.

www.tokujin.com

<Espaço Público> Public Space
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Since last October the historic centre of the city of Évora has been home to 

a brand new five-star boutique hotel: the M’AR De AR Aqueduto – Historic 

Design Hotel & SPA. Located next to the Água de Prata Aqueduct, in the  

so-called Porta da Lagoa, in the mediaeval heart of Évora, the hotel is the 

ideal place to discover the many reasons why this city is considered a UNESCO 

World Heritage Site.

The M’AR De AR Aqueduto is the result of the renovation of the old Palácio 

dos Sepúlveda, a palace dating from the 16th Century, of which the age-old 

chapel, the vaulted ceilings and a set of three Manueline windows on the main 

façade still remain. Renovated with contemporary architecture and design, 

Desde Outubro passado que o Centro Histórico de Évora acolhe o 
mais recente hotel boutique de 5 estrelas: o M’AR De AR Aqueduto 
– Historic Design Hotel & SPA. Situado junto ao Aqueduto da Água 
de Prata, na chamada Porta da Lagoa, em plena malha medieval de 
Évora, o hotel é o lugar ideal para descobrir as razões pelas quais a 
cidade é considerada Património da Humanidade pela UNESCO.
O M’AR De AR Aqueduto surge da adaptação do antigo Palácio dos 
Sepúlveda, um edifício do século XVI, do qual preserva a capela 
centenária, os tectos em abóbada e um conjunto de três janelas 
Manuelinas na fachada principal. Remodelado com uma arquitectura 
e design contemporâneos, o hotel oferece 64 quartos, um Spa de  
220 m2, biblioteca, piscina exterior, salas de reuniões com capacidade 

M’AR De AR Aqueduto
Onde a História Persiste…
Where History Lives On…
Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly 

given by M’Ar De Ar Aqueduto

<Refúgio> Haven
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até 200 pessoas e o restaurante Degust’AR onde 
se pode desfrutar de uma cozinha regional e 
mediterrânica com a assinatura do Chef António 
Nobre.
Da autoria das decoradoras Paula Laranjo e Vera 
Moreira, do atelier Branco Sobre Branco, o projecto 
de interiores desenha a combinação perfeita entre 
a história deste lugar e a modernidade dos dias de 
hoje, que se revela de forma subtil em detalhes de 
requinte e voluptuosidade um pouco por todo o 
espaço.

<Refúgio> Haven

the hotel contains 64 rooms, a 220 square metre spa 

facility, library, outdoor swimming pool, meeting rooms 

with capacity for up to 200 people and the Degust’AR 

restaurant, where you can delight on regional and 

Mediterranean cuisine conjured up by chef António 

Nobre.

With interior design by Paula Laranjo and Vera Moreira, 

from Branco Sobre Branco, the interior project achieves 

the perfect combination between the history of this place 

and the modernity of today’s world, revealed subtlety in 

details of sophistication and luxury dotted around the 

hotel as a whole.

www.mardearhotels.com



Recognised since 1935 as one of the most symbolic cake 

and pastry shops in the city of Oporto for the quality of its 

deliciously attractive products, Tavi is located in the no 

less famous area of Oporto known as Foz Velha. It is here, 

in a space that has recently benefited from modernisation 

work, that Tavi devotes its energies to receiving visitors 

and guests with memorable flavours, sure to instil the 

desire to repeatedly return.

The interior design, from architect Massimo Giaccherini, 

reconciles tradition with modernity, juxtaposing 

recollections and memoirs of old Foz with aesthetic and 

functional contemporariness.

Highlights within the renovated spaces include: the 

restaurant, operating on the upper floor; the gourmet 

area; and the terrace, where in winter, the setting is as 

inviting as it is in summer thanks to the roof, heating and 

the small blankets at guests’ disposal.

And the delicacies and sweet treats come one after the 

other – cakes, sandwiches, crêpes, sweets, ice creams… 

– in a tempting and irresistible profusion.

Reconhecida, desde 1935, como uma das mais 
emblemáticas confeitarias da cidade do Porto 
pela qualidade dos seus gulosos e aprazíveis 
produtos, a Tavi está localizada na não menos 
famosa área portuense Foz Velha. É aqui, num 
espaço recentemente beneficiado por obras de 
modernização, que a Tavi se consagra a receber 
os seus visitantes e comensais com sabores 
memoráveis, que obrigam a uma sempre  
repetida visita.
O projecto de decoração, de autoria do arquitecto 
Massimo Giaccherini, concilia a tradição e a 
modernidade, fazendo conviver as recordações da 
Foz antiga com a contemporaneidade  
estética e funcional.
Nos espaços renovados destacam-se o 
Restaurante, a funcionar no piso superior, o 
espaço gourmet e a esplanada, onde, no Inverno, o 
ambiente é tão acolhedor como no estio graças à 
cobertura, ao aquecimento e às pequenas  
mantas disponibilizadas. 
E os acepipes e guloseimas sucedem-se – doces, 
sanduíches, crepes, bombons, gelados…  –, numa 
profusão tentadora e irresistível.h
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Tavi
A Confeitaria da Foz
The Patisserie in Foz
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Sérgio Ferreira

www.tavi.pt

<Sabores> Flavours
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Para si
For you

Sapato de homem, Miguel Vieira, 
Colecção Primavera/Verão 2009 
Men’s shoes, Miguel Vieira, Spring/Summer 

Collection 2009

www.miguelvieira.pt

Para a casa
For the home

Sofá POP desenhado por Piero Lissoni, 
com Carlos Tamborini, para a Kartell 
POP sofa designed by Piero Lissoni, with 

Carlos Tamborini, for Kartell 

www.kartell.it

Dispositivo Yamaha TSX-120 para iPod 
Yamaha TSX-120 iPod dock 

www.yamaha.com  

Suporte para velas SEASON 
desenhado por Maria 
Berntsen, para a Georg Jensen
SEASON candle holder designed by 

Maria Berntsen, for Georg Jensen 

www.georgjensen.com

Móvel Ehrfurcht, edição limitada, 
de Annina Gaehwiler para projecto 
«Echos»/Pro Helvetia 2007-2008
Ehrfurcht, limited edition, by Annina 

Gaehwiler for the «Echos»/Pro Helvetia 

2007-2008 project 

www.anninagaehwiler.com

Sapato Melissa+Zaha Hadid 
desenhado pela reconhecida 
arquitecta iraquiana para a Melissa 
Melissa+Zaha Hadid shoe designed by 

the famous Iraqi architect for Melissa 

www.melissa.com.br

Mala de mão para senhora com perfil 
«traseira MINI»
Lady’s handbag with «MINI rear view» motif 

www.mini.com/shop 

Sari Glow, design de Nicolas Degennes, Look Make Up  
Primavera/Verão 2009, GIVENCHY 
Sari Glow, designed by Nicolas Degennes, Look Make Up  

Spring/Summer 2009, GIVENCHY 

www.givenchy.com

Anel da gofrei, Siver 
Jewellery, Colecção 2009 
Ring by gofrei, Silver 

Jewellery, Collection 2009 

gofrei@hotmail.com

Pendente Tous São Valentim 
Tous Valentine’s Day Pendant 

www.tous.com

Decantador Império desenhado 
por Hugo Amado, Atlantis 
Império decanter designed by Hugo 

Amado, Atlantis 

www.atlantis.pt 
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De configuração incomum e provocadora e de linhas angulosas e arrojadas, o automóvel Zenvo ST1 da 
dinamarquesa Zenvo Automotive alia à potência dos seus motores a inovadora criatividade do seu estilo. 
As 15 unidades que irão ser produzidas durante o ano de 2009 deste automóvel super-desportivo serão 
equipadas com um motor de V8 de 7 litros, com um compressor mecânico e com um turbo – de onde 
deriva o nome do veloz veículo, dado que ST1 provém da junção de Supercharger (compressor) com 
Turbo. Estas características constitutivas e os seus 1.100 cavalos permitem ao Zenvo ST1 atingir uma 
fulgurante aceleração, alcançando os 100 km/h em apenas 3 segundos, e uma velocidade máxima, 
limitada electronicamente, de 373 km/hora.
No interior é o requinte que impera, com assentos de corrida revestidos a couro, um medidor de força G, 
controlo de ambiente, airbags, cruise control e diversos outros detalhes de luxo.
Ágil, musculoso e sedutor, o Zenvo ST1 é um automóvel de incontestável energia e de inegável exuberância.

Zenvo ST1
Um Fulgurante Super-desportivo 
A Stunning Supercar
Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Zenvo Automotive

Unique and provocative in design, with angular and daring lines, the Zenvo ST1, from Danish Zenvo Automotive 

combines the power of its engines with the innovative creativity of its style. 

The 15 units of this super sports car to be produced in 2009 will be equipped with a V8 7-litre engine, with a 

supercharger and a turbo – from which the speedy vehicle gets its name, ST1 coming from the combination of 

supercharger and turbo. These characteristics and its 1104 BHP allow the Zenvo ST1 to achieve an astounding 

acceleration, reaching 100 km/h in three seconds, and a top speed, electronically limited, of 373 km/hour.

Sophistication reigns within the car’s interior, with leather racing seats, a G force metre, climate control, airbags, 

cruise control and many other luxury details.

Agile, muscular and seductive, the Zenvo ST1 is a car of undeniable energy and unrivalled exuberance.

www.zenvoautomotive.com
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<Automóvel> Car

Villa Paçô

Tendo o mar no horizonte, o verde dos bosques 
como pano de fundo, esta magnífica casa surge 
neste idílico quadro pintado em tons de terra, 
madeira e betão. 
Um quadro que nos leva a ver o mar... e a ouvir o 
murmúrio das ondas do oceano.

With the sea on the horizon and the green of the woods 

as a backdrop, this magnificent house appears in this 

idyllic canvas painted in tones of earth, wood and 

concrete.

A canvas that takes us to see the sea... to hear the 

murmur of the ocean waves.

Lic. AMI n.° 7946
Contactos/Contacts: +351 229 021 601
geral@royalvillas.eu
www.royalvillas.eu

Área Terreno / Plot Size: 3.500m2

Área Construção / Built Area: 445m2

3 suítes / 3 bedroom suites

2 quartos de banho / 2 bathrooms

1 ginásio / 1 gym

1 sauna
1 piscina / 1 swimming pool

Cozinha totalmente equipada
Fully equipped kitchen

Privilegiada localização, com vistas de mar
Prime location, with sea views

Jardins / Gardens 
Bosques / Woods

Preço sob consulta / Price upon Request

Ref.ª 01/2008
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A EXPONOR deu as boas vindas ao ano de 2009 
com a 11.a edição da INTERDECORAÇÃO – Casa, 
Decoração e Brinde. De 29 de Janeiro a 1 de 
Fevereiro, várias marcas e profissionais do design 
de interiores preencheram uma área de 25.000 m2 
com artigos e propostas originais de decoração.
Sendo este um sector em constante mudança, a 
capacidade criativa dos profissionais da decoração 
tem de ser ainda maior e mais surpreendente. 
Este ano, a INTERDECORAÇÃO quis mostrar 
diferentes propostas para outras áreas de negócio, 
nomeadamente, a hotelaria e a restauração. Com o 
Check-in Hotel, uma estreia na feira, a organização 
evidenciou a decoração como factor diferenciador 
neste tipo de mercado. 

The EXPONOR exhibition centre ushered in 2009 with the 

11th edition of INTERDECORAÇÃO – Casa, Decoração e 

Brinde (House, Decoration and Gifts). Between January 

29 and February 01 a host of interior design brands and 

professionals filled an area of 25,000 square metres with 

original decoration items and ideas.

As this is a continually changing sector, the creative 

capacity of decoration professionals has to be even 

greater and more surprising. This year INTERDECORAÇÃO 

wanted to show different proposals for other business 

areas and in particular the hotel and restaurant 

industries. With Check-in Hotel, enjoying its first 

appearance at the fair, the organisers showed that 

decoration can make all the difference in this kind of 

market. 

INTERDECORAÇÃO 2009
Ao Ritmo das Novas Tendências
To the Rhythm of New Trends
Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias de Photographs  by Orlando Fonseca

1

2 3
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This initiative involved the depiction of a hotel space, 

where design and sophistication were clear to see. 

Susana Camelo, DNA Design, Isabel Noronha, Bruno 

Marques are some of the professionals who helped 

recreate parts of a charm hotel in which interior design 

played the leading role. Check-in Hotel worked in 

partnership with «Portuguese Business», combining ten 

sophisticated settings, a terrace, bar and the «Lounge 

Culture Club» in a perfect, interrelated whole.

The 2009 edition also featured for the first time the 

workshop entitled «Working with Interior Designers, 

Advantages and Challenges», given by Edinteriores, and 

the «Jewellery and Accessories Space».

Nesta iniciativa foi retratado um espaço de 
hotel, onde o design e o requinte estiveram 
bem presentes. Susana Camelo, DNA Design, 
Isabel Noronha, Bruno Marques são alguns dos 
profissionais que ajudaram a recriar recantos 
de um hotel de charme em que a decoração 
foi protagonista. O Check-in Hotel surgiu em 
parceria com a Portuguese Business e reuniu dez 
ambientes sofisticados, uma esplanada, bar e o 
espaço Lounge Culture Club que se misturam como 
um todo num diálogo perfeito. 
Na edição 2009, surgiram também pela primeira 
vez o workshop «Trabalhar com Designers de 
Interiores, Vantagens e Desafios», da autoria da 
Edinteriores, e o «Espaço Bijuteria e Acessórios».

4

5

1. Guimarães & Noronha – projectarcasa.com 
2. Urban Core – Bruno Marques e Alexandra Sousa
3. DNA Design
4. Susana Camelo
5. Aguado Home

«Projecto Casa»
Os Segredos da Requalificação
The Secrets of Renovation
Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias de Photographs  by Orlando Fonseca

1
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– uma área promovida em parceria com a Ordem 
dos Arquitectos onde estiveram reunidos cerca 
de 60 gabinetes de arquitectura num corredor 
que aproximou profissionais e público em geral. 
Ao longo dos quatro dias foi também possível 
apreciar alguns trabalhos realizados pelos alunos 
finalistas do curso de Design de Interiores da ESAD 
– Escola Superior de Artes e Design – num stand 
promovido entre a escola e a RAR Imobiliária, que 
aproveitaram o certame para lançar o livro «O 
Projecto de Interiores» resultante da parceria 
entre as duas.
Com as expectativas totalmente superadas na 
primeira edição da «Projecto Casa», a organização 
deixa a promessa de voltar em 2010.

area promoted in partnership with the Portuguese Order 

of Architects in which some 60 architectural practices 

were joined in a corridor that brought the public and 

professionals into close contact. Over the four-day event 

visitors were able to experience some works created by 

final year students of the Interior Design course at the 

ESAD – Escola Superior de Artes e Design – on a stand 

promoted jointly by the art and design school and RAR 

Imobiliária, who took advantage of the exhibition to 

launch the book O Projecto de Interiores (The Interiors 

Project) resulting from the partnership between the two.

Beating every expectation with this, the first edition of 

«Projecto Casa», organisers promise to return in 2010. 

Durante os dias 11 e 14 de Dezembro de 2008, 
a primeira edição da «Projecto Casa – Feira de 
Produtos, Serviços, Materiais e Soluções para 
Habitação» deu outra vida à EXPONOR. A feira foi 
palco de um vasto leque de iniciativas, onde cerca 
de 20 mil pessoas puderam apreciar as últimas 
novidades e soluções no universo da requalificação 
de edifícios.
O grande destaque do certame foi para o espaço 
«Mudar de Vida»: uma casa reabilitada pelas mãos 
do arquitecto Pedro Barata e das empresas Urban 
Core – Arquitectura e Decoração e Cannatá & 
Fernandes, onde cada um pôde criar um ambiente 
diferente e original, revelando um exemplo 
perfeito no universo da reabilitação. «Procura 
Arquitecto?» foi outra das propostas com sucesso 

From December 11 to 14, 2008, the first edition of 

«Projecto Casa – Feira de Produtos, Serviços, Materiais 

e Soluções para Habitação» («Project House – Fair for 

Housing Products, Services, Materials and Solutions) 

brought a different experience to the EXPONOR 

exhibition centre. The fair provided a stage for a vast 

range of activities, where some 20 thousand people were 

able to enjoy the latest innovations and solutions from 

the world of renovating buildings.

The major highlight of the event was the «Mudar de Vida» 

space: a house renovated by the hands of architect Pedro 

Barata and by the companies Urban Core – Arquitectura 

e Decoração and Cannatá & Fernandes, in which each one 

created a different and original environment, revealing 

a perfect example in the world of renovation. «Looking 

for an Architect?» was another successful proposal – an 

2

3 4

5
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5. Jamor Móveis
6. Urban Core – Bruno Marques e Alexandra Sousa
7. Cifial

1. RAR Imobiliária e ESAD
2. projectarcasa.com – Portuguese Business
3. Opostos
4. Dimensão






