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<Editorial>

Hoje o olhar leva-nos a atenção para conceitos 
como «FutuRústico», Origem, Design, 
Responsabilidade, Intuição, Simplicidade. Num 
eterno regresso às origens, estamos a meio 
caminho entre a natureza e a novas tecnologias 
tentando achar o nosso ponto de equilíbrio. Na 
última viagem da House Traders a Frankfurt 
(Heimtextil) ficamos a saber que o «design não se 
baseia mais em códigos de ostentação mas antes 
em produtos que oferecem um entendimento 
entre consumismo e minimalismo. Ser Amigo 
do Ambiente está tornar-se rapidamente numa 
atitude ‘noveau chic’». 
Na House Traders de Fevereiro/Março reportamos 
os efeitos do tempo, os desejos, as preocupações 
com um desenho e uma arquitectura sustentável… 
e se os nossos pensamentos tivessem uma cor ela 
seria verde.
De que cor são os seus?

Today concepts such as «FutuRustic», Origin, Design, 

Responsibility, Intuition, and Simplicity are increasingly 

taking up our attention. In an eternal return to our 

origins, we are stuck halfway between nature and new 

technologies, trying to find the right balance. On House 

Traders’ recent trip to Frankfurt (Heimtextil) we learnt 

that «design is not more based in codes of ostentation, 

but rather in products that offer an understanding 

between consumerism and minimalism. Being 

Environmentally Friendly is rapidly becoming a ‘nouveau 

chic’ attitude».

In the February/March issue of House Traders we report 

on the effects of time, on wishes, on the concerns of a 

sustainable design and architecture... and if our thoughts 

displayed a colour, it would be green.

What colour would yours be?

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 5

Desenho Responsável
Responsible Design

Cátia Fernandes, Directora Editor

40.  Boscolo Exedra Milão A Provocação do Futuro 
Futurist Temptation

46.  Heimtextil 2010 O Fascínio das Texturas 
Fascinating Textures

53. BN Wallcoverings A Arte das Sombras 
The Art of Shadows

62.  Olson Kundig Architects O Lugar da Arte  
A Framework for Art

70. O que é o futuro?  
What does the future hold?
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schmidt hammer lassen
«The Salt Crystals»

Plataforma Tejo, programa arquitectónico criado 
por Pedro Ressano Garcia, afirma-se como 
um original conceito: composta por um jardim 
suspenso que permite a ligação entre o Museu 
de Arte Antiga e o terminal de cruzeiros Rocha 
Conde d’Óbidos, a obra valoriza a zona ribeirinha 
da cidade de Lisboa. Pelo importante grau de 
intervenção cívica, o projecto foi galardoado pelo 
recentemente instituído Prémio Pancho Guedes, 
uma iniciativa da Fundação Serra Henriques.

O projecto «The Salt Crystals», criado pelo atelier 
de arquitectura schmidt hammer lassen, foi o 
vencedor do concurso para a realização de um 
Centro de Congressos e Hotel no porto da cidade 
sueca de Helsingborg. Composto por 16.900 m2 

consagrados à área de congressos e 17.100 m2 
destinados à unidade hoteleira, o edifício distingue-
se pela sua estrutura deformada, em grade, numa 
estética cristalina que lhe valeu  
o epíteto: «The Salt Crystals».

Ncoisas
Multiple Choice

Plataforma Tejo
Vence Prémio Pancho Guedes
Wins Pancho Guedes Prize

«Plataforma Tejo», an architectural programme created 

by Pedro Ressano Garcia, stands out as an original 

concept: comprising a hanging garden, enabling the 

connection between the Museum of Ancient Art and the 

Rocha Conde d’Obidos cruise liner terminal, the work adds 

value to the riverfront area of the city of Lisbon. Given the 

important level of civic intervention, the project has been 

awarded with the recently established Pancho Guedes 

Prize, an initiative of the Serra Henriques Foundation.

«The Salt Crystals» project, created by the schmidt 

hammer lassen architecture practice, has been awarded 

the concession to create a Conference Centre and Hotel 

in the port of the Swedish city of Helsingborg. Comprising 

areas of 16,900 m2² for conferences and 17,100 m2² 

taken up by the hotel, the building stands out through its 

deformed, gridded structure, in a crystal clear aesthetic 

that affords it with the name: «The Salt Crystals».

Patrícia Urquiola assina a letras de ouro os 
interiores do deslumbrante Mandarin Oriental, 
Barcelona. Situado no Passeig de Gràcia, o hotel, 
com arquitectura de Carlos Ferrater e Joan Trias 
de Bes, inclui 98 luxuosas habitações, Spa e Fitness 
Centre e vários outros serviços que tornam a 
permanência na cidade catalã ainda  
mais irresistível. 

Patricia Urquiola designs the interiors of the stunning 

Mandarin Oriental, Barcelona, with a gilded hand. Located 

in Passeig de Gràcia, the hotel, with architecture by Carlos 

Ferrater and Joan Trias de Bes, features 98 luxury rooms, 

spa and fitness centre and an array of services that make 

staying in the Catalan capital an irresistible pleasure.

Mandarin Oriental
Barcelona

Ncoisas
Multiple Choice

www.mandarinoriental.com/barcelona

http://shl.dk

www.ressanogarcia.com

Cappellini
«New British»

Foi a Möbelmesse – Feira Internacional de 
Mobiliário de Colónia o palco escolhido pela 
Cappellini para apresentação do seu estilo New 
British, caracterizado pela simplicidade e pela 
conjugação de tons suaves com matizes mais 
animados. Nos dois ambientes exibidos na Mostra, 
a nova colecção de roupeiros feitos à medida 
«Container System» teve particular destaque pela 
sua versatilidade e pela sua fácil adaptação a todos 
os espaços decorativos.

Möbelmesse – Cologne International Furniture Fair 

was the venue chosen by Cappellini to present its 

«New British» style, characterised by simplicity and 

by the combination of soft colours with more lively 

shades. In the two environments on display at the show, 

the «Container System» new collection of bespoke 

wardrobes was a particular highlight, given its versatility 

and how it can easily adapt to any decorative space.

www.cappellini.it
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RNeto
No Campeonato do Mundo
At the World Cup
A Standard Hidráulica e a Comap Ibérica, 
representada em Portugal pela RNeto, uniram-se 
para se colocarem no mercado como uma das 
empresas mais fortes no sector da construção. 

Para celebrar a união 
será sorteada uma 
viagem com alojamento, 
para duas pessoas, para 
assistir aos quartos de 
final do Campeonato do 
Mundo na África do Sul

Standard Hidráulica and 

Comap Ibérica, represented 

in Portugal by RNeto, have 

joined forces to make their 

mark in the market as one 

of the strongest forces in 

the construction sector. 

To celebrate the union a 

competition raffle is being 

held with first prize a trip 

with accommodation for two to the Quarter-Finals of the 

World Cup, in South Africa.

Restaurante Largo
O Gourmet Nacional
The National Gourmet

P&V LIGHTING
O Brilho do Cristal
The Sparkle of Crystal

Samsung
Ar Condicionado
Air Conditioning
A Samsung lança no mercado Crystal, uma 
nova Série de Ar Condicionado que combina o 
conforto com uma gestão energética eficiente, um 
design irresistível e a tecnologia orientada para 
proporcionar um ambiente saudável e limpo em 
casa ou no escritório. 

Samsung has recently launched «Crystal», a new 

Air Conditioning range that combines comfort with 

energy efficient management, an irresistible design 

and technology aimed at producing a healthy and clean 

environment at home and in the office.

Ncoisas
Multiple Choice

A Geelli, marca italiana de objectos decorativos criada 
pela empresa CS, apresenta uma colecção de jarras 
concebidas em gel poliuretânico. Transparente e 
macio, este material permite o fácil manuseamento 
e a sua propriedade adesiva possibilita contornos 
curvos sem o risco das peças tombarem.

Geelli, Italian brand of decorative objects created by the 

company CS, presents a collection of vases made with 

polyurethane gel. Transparent and solid, this material allows 

easy handling and its adhesive properties enable curved 

contours with no risk of the pieces falling.

Doca
Showroom

Isabel Noronha
Wellcome

GEELLI
Objectos Translúcidos
Natural Material

Ncoisas
Multiple Choice

A marca espanhola de móveis de cozinha Doca 
inaugurou um showroom em Vinaroz dirigido 
exclusivamente a profissionais das áreas da 
arquitectura e de decoração de interiores. Na 
abertura do novo espaço foi apresentada a recente 
e exclusiva linha de mobiliário ab+d.

The Spanish kitchen furniture brand Doca recently 

opened a showroom in Vinaroz, aimed exclusively at 

professionals working in architecture and interior design. 

The opening of the new venue featured the presentation 

of the latest and exclusive furniture range – ab+d.

Chic, cosmopolita e histórico (nos antigos claustros 
do Convento da Igreja dos Mártires), Largo é um 
novo restaurante situado no Chiado, em Lisboa, 
no largo do Teatro S. Carlos. A arquitectura e 
decoração de Miguel Câncio Martins animam-se 
com os sabores do Chef Miguel Castro e Silva.

Chic, cosmopolitan, and historical (in the old cloisters 

of the Convent da Igreja dos Mártires), Largo is a new 

restaurant located in Lisbon’s Chiado district; in the Largo 

do Teatro S. Carlos. The architecture and decoration by 

Miguel Câncio Martins is brought to life with the flavours 

of Chef Miguel Castro e Silva.

Sofisticado e elegante, o traço da P&V Lighting 
confirma a distinção italiana na criação de 
conceitos de iluminação. A nova colecção revela 
peças com cristais Swarovski que atingem uma 
beleza visual quase indescritível. Lumique, com 
design de S. Bottino & N. & Partners, é um exemplo.

Sophisticated and elegant, the design of P&V Lighting 

confirms Italian distinction in the creation of lighting 

concepts. The new collection reveals pieces with 

Swarovski crystals that achieve an almost indescribable 

visual beauty. Lumique, with design by S. Bottino & N. & 

Partners, is just one example.

Isabel Noronha, da Guimarães & Noronha, 
surpreendeu no último Check-in Hotel, integrado 
na INTERDECORAÇÂO e co-organizado pela 
Portuguese Business e a EXPONOR, ao desenvolver 
um hall de entrada de um hotel composto por um 
tecto de guarda-chuvas iluminados por LEDs. As 
obras de arte personalizadas são também uma 
assinatura da decoradora.

Isabel Noronha, from Guimarães & Noronha, made a 

unique statement in the latest Check-in Hotel, part of 

the INTERDECORAÇÃO fair, with joint organisation from 

«Portuguese Business» and EXPONOR, by developing 

an entrance lobby for a hotel comprising a ceiling of 

umbrellas lit by LEDs. Personalised works of art are 

another facet to the designer.

www.guimaraesenoronha.com www.doca.es www.largo.pt

www.rneto.com www.samsung.com/pt
www.geelli.com

A Gorenje, empresa que desenvolveu o primeiro 
frigorífico certificado pela Apple para o uso do 
Ipod, aborda o design de forma ímpar. Em Portugal, 
representada em exclusivo pela Manuel J. Monteiro, 
a marca Eslovena Gorenje oferece quatro linhas de 
design: Pininfarina, Ora-ito, Nostalgia e Monarque 
– Caves de Vinho. 

Gorenje, the company that developed the first 

refrigerator certified by Apple for iPod® use, approaches 

design in a unique manner. In Portugal, represented 

exclusively by Manuel J. Monteiro, the Slovenian brand 

Gorenje offers four design ranges: Pininfarina, Ora-ïto, 

Nostalgia and Monarque – Wine Stores. 

Gorenje
Design Surpreendente
Surprising Design

www.gorenje.com | www.mjm.pt

www.pv-lighting.com
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Através da combinação entre o design e a tecnologia, 
a marca japonesa TOTO estabeleceu-se como líder na 
produção de conceitos sanitários. A surpreendente 
qualidade da TOTO chegou à Europa em 2009 e 
revelou objectos e componentes inteligentes para o 
espaço do banho.

Through the combination of design and technology, 

Japanese brand TOTO has established itself as a leading 

name in sanitary concepts. The surprising quality of TOTO 

arrived in Europe in 2009, revealing intelligent objects and 

components for the bathroom.

For-Arte
As Cores da Cidade
The Colours of the City

Steelcase
Espaços Saudáveis
Healthy Spaces

TOTO
A Tecnologia Desenhada
Technology Designed

Ncoisas
Multiple Choice

Especialista em papel de parede personalizado, a  
For-Arte apresentará no evento ExportHome, no 
Porto, a United Collors, uma colecção sublinhada por 
tons originais. United Collors é um trabalho de Helder 
Noversa, colaborador habitual da colecção Time 
lançada em Setembro de 2009 na  
Maison&Objet, Paris. 

Specialising in personalised wallpaper, For-Arte is to 

present United Collors at the ExportHome event in Oporto, 

a collection highlighted by its original use of colour. United 

Collors is a project from Helder Noversa, who collaborated 

in the «Time» collection, launched at Maison&Objet, Paris, in 

September 2009.

A Steelcase, para quem o eco-design é uma 
exigência essencial no caminho do sucesso global, 
abraça integralmente a questão da sustentabilidade 
no espaço de trabalho ao utilizar no mobiliário que 
concebe apenas materiais não prejudiciais para o 
meio ambiente.

Steelcase, for whom eco-design is an essential 

requirement on the path to global success, fully embraces 

the issue of sustainability in the work place, using 

furniture made with materials that are not harmful to  

the environment.

www.for-arte.com www.steelcase.com

www.eu.toto.com

Posicionada de forma diferenciada no mercado das 
divisórias amovíveis, tectos, pavimentos falsos e 
mobiliário, a Mecanobloc concebeu para o Campus de 
Justiça de Lisboa a divisória amovível MECANOBLOC 
PAcoustic. O conceito evidencia-se pelo alto nível de 
eficiência acústica.

Taking a unique stance in the movable partitions, suspended 

ceilings, floor coverings and office furniture market, 

Mecanobloc has designed the MECANOBLOC PAacoustic 

movable partition for the Lisbon Law Campus. The concept 

stands out for its high level of acoustic efficiency.

Mecanobloc
Conceitos Eficientes
Efficient Concepts

www.mecanobloc.pt
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Louis Vuitton
O Misticismo da Índia
The Mysticism of India
A partir de imagens reunidas pelo famoso 
filantropo Albert Kahn e das suas experiências 
de vida na Índia, a Louis Vuitton, convidada pela 
Culturesfrance, realizou uma exposição da riqueza 
e diversidade das suas relações culturais e de 
amizade com esse místico e fascinante país. A 
mostra pôde ser apreciada nos principais museus 
de arte moderna de Nova Deli e de Bombaim.

Using images collected by famous philanthropist Albert 

Kahn and his life experiences in India, Louis Vuitton, 

in response to a request by Culturesfrance, is holding 

an exhibition revealing the wealth and diversity of 

its cultural and friendship ties with this mystical and 

fascinating country. The show can be seen in the main 

modern art museums of New Delhi and Mumbai.

www.louisvuitton.com

Ncoisas
Multiple Choice

Entre os dias 14 e 19 de Abril, o Salão Internacional 
do Móvel está de volta à cidade italiana de Milão 
prometendo reunir um importante número de 
especialistas do sector. Considerado como a mais 
importante Feira de design de móveis do mundo, 
o evento i Saloni 2010 irá igualmente apresentar 
a Eurocucina – Exibição Internacional de Móveis 
de Cozinha, a Exposição Internacional de Móveis 
de casa de Banho, a Exposição Internacional de 
Acessórios de Decoração e o SaloneSatellite.

i Saloni 2010
«The Event is Back»

Ncoisas
Multiple Choice

Between April 14 and 19, the Salone Internazionale del 

Mobile returns to the Italian city of Milan, promising to 

bring together a major number of specialists within the 

sector. Considered the most important furniture design 

fair in the world, the i Saloni 2010 event will also include 

Eurocucia – International Kitchen Furniture Show,  

the International Bathroom Furniture Show,  

the International Accessories and Decoration Show  

and the SaloneSatellite.

www.cosmit.it
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Da autoria do arquitecto Paulo Fernandes, Villa da 
Pena é um condomínio privado composto por  
11 Moradias Unifamiliares T4. O empreendimento, 
promovido pela Quebra Sol, destaca-se pela 
arquitectura bioclimática e pela vista fantástica sobre 
a Serra de Sintra.

Designed by architect Paulo Fernandes, Villa da Pena is a 

private condominium containing 11 four-bedroom detached 

properties. The complex, developed by Quebra Sol, stands 

out for its bioclimatic architecture and for its stunning views 

of the Serra de Sintra hills.

GREEN TERRACE
Conforto e Natureza
Comfort and Nature

Grupo Santo
«Villas do Monte»

Villa da Pena
Sentir a Natureza
Feeling Nature

Promovido pelo Grupo Santo, o «Villas do Monte», 
localizado no Estoril, perto do campo de golfe 
e com vistas para a Serra de Sintra, distingue-
-se pela contemporaneidade das suas linhas e 
pela sofisticação do seu conceito. Com projecto 
arquitectónico de Raul Marques, «Villas do Monte» 
é composto por nove moradias isoladas que se 
integram de forma harmoniosa na paisagem. 

Developed by the Grupo Santo, «Villas do Monte», located in 

Estoril, close to the golf course and with views over the Serra de 

Sintra hills, stands out for the contemporary feel of its design 

and for its sophisticated concept. With architectural design by 

Raul Marques, «Villas do Monte» contains nine detached villas, 

the blend harmoniously into the landscape. 

www.villasdomonte.comwww.acrescentar.pt

www.quebrasol.pt

Especializada na comercialização de espaços 
de qualidade, a Choice inclui no seu portfólio 
moradias bioclimáticas, em Sintra, e apartamentos 
bioclimáticos, no Parque das Nações, Lisboa. 
Construídas a partir de conceitos contemporâneos 
e desenhos interiores sustentáveis, os projectos 
proporcionam um elevado conforto.

Specialised in the sale of quality spaces, Choice boasts 

a portfolio containing bioclimatic houses in Sintra, and 

bioclimatic apartments in Lisbon’s Parque das Nações. Built 

to contemporary concepts and sustainable interior designs, 

the projects provide heightened comfort.

Choice
Espaços Bioclimáticos
Bioclimatic Spaces

www.casaschoice.com

Com o lema «Puro conforto em plena natureza», 
o empreendimento Green Terrace, da empresa 
Acrescentar, convida à descoberta de um espaço 
urbano em sintonia com o ambiente. Em Braga, 
o Green Terrace é composto por oito edifícios de 
apartamentos com tipologias T3 e T4 envolvidos por 
uma área de 11.900 m2 de espaço verde. 

To the motto «Pure comfort and nature to the full», the 

Green Terrace development, property of the company 

«Acrescentar», invites you to discover an urban space in 

harmony with the environment. In Braga, Green Terrace 

features eight buildings with apartments in three-bedroom 

and four-bedroom configurations, surrounded by an area of 

11,900 m2² of green space.
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Matéria de Luz
Light Force
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Francisco Almeida Dias
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Numa paisagem aberta, ondulante e em constante 
mudança propagam-se volumes cuidadosamente 
projectados. Eles afirmam-se cosmopolitas e 
recebem a intensidade das vidas que os habitam. 
O local é a Foz, no Porto, mas poderia ser em 
qualquer outro lugar do mundo onde o mar 
viesse dar de beber aos interiores a luz dos seus 
reflexos. Catarina Rosas, Cláudia e Catarina Soares 
Pereira, da Casa do Passadiço, recriaram neste 
apartamento, de 300m2, uma atmosfera universal 

Carefully designed volumes appear in an open, rolling 

landscape, in continuous flux. Cosmopolitan in their style, 

they welcome the intense lives of the people who inhabit 

them. The venue is Foz, in Oporto, but it could be any 

other place in the world where the sea fills the interiors 

with its watery reflections. 

Catarina Rosas, Cláudia and Catarina Soares Pereira, 

from Casa do Passadiço, have recreated a universal 

atmosphere in this 300-m2 apartment, underscored by the 

balance and symmetry of the space. Natural light joins 
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www.casadopassadico.com

this project as an essential material modelled to highlight 

the shades of grey, white and brown colouring different 

objects and patterns in close harmony with the materials 

and premium woods, elegantly ageing. 

Part of a closed condominium, the property belongs to 

a couple with a teenage daughter, who requested the 

personification of an urban refuge from the interior 

designers. Sublime looks and sophistication can be felt 

in every corner, while design functionality prevails as an 

unmistakeable premise. The living room, antechamber to 

paradise, reveals the line of the horizon. Here the essence 

of contemporary reigns, with wengue joined by antique 

pieces from the 60s. The dining room is home to a host of 

objets d’art, adding drama to the space.

The bedrooms, the private part of the property, reflect 

tranquillity in a white colour scheme and soft textures, 

revealed in the silk curtains in the master bedroom.

The sound of the sea reverberates across the 300-m2 

terrace... in a constant dialogue with the privacy and 

enjoyment of the interior

sublinhada pelo equilíbrio e simetria do espaço. 
A luz natural surge neste projecto como matéria 
essencial modelada para fazer sobressair os tons 
cinza, branco e castanho que vestem diferentes 
objectos e padrões em estreita harmonia com os 
materiais e as madeiras nobres que elegantemente 
aprendem a envelhecer. 
Inserida num condomínio fechado, a habitação é a 
morada de um casal, com uma filha adolescente, 
que pediu às decoradoras a personificação do 
refúgio urbano. A estética sublime e a sofisticação 
inscrevem-se em cada recanto, ao mesmo tempo 
que a funcionalidade do traço prevalece como 
uma premissa incontornável. A sala, antecâmara 
do paraíso, desvenda a linha do horizonte. Nela 
imperam a essência contemporânea, o wengue e 
peças antigas dos anos 60. Na sala de refeições 
elevam-se objectos que revisitam o universo da 
arte conferindo dramatismo ao lugar. 
Os quartos, zona íntima da habitação, enquadram 
a tranquilidade em tonalidades alvas e texturas 
suaves, como a seda das cortinas do  
quarto principal.
Do terraço de 300m2 escutam-se sonoridades 
marítimas… e o diálogo constante que no interior 
convida à privacidade e à fruição. 
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Webster Residence
Espaços Incontidos
Uncurbed Spaces
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  Ehrlich Achitects

Sol, calor, animação e ritmo frenético são os 
vocábulos que ocorrem quando se fala da 
californiana Praia de Venice. Aqui todos os dias 
parecem ser de festa, feitos da exuberância que se 
vive nas ruas e da extensão do azul do mar. 
Bem no centro desta entusiasta localidade 
norte-americana erguem-se os dois volumes que 
constituem a Webster Residence, uma moradia 
com traço arquitectónico do atelier Ehrlich 
Architects situada numa diminuta área de terreno 
ampliada pela sua abertura à paisagem e à luz 
natural. Os dois corpos da Casa, conectados por 
pontes e por escadarias sustentadas por grades de 
ferro, enlaçam um pátio interior, ornado de jardim, 

Sun, heat, activity and frenzied rhythms, these are the 

words that spring to mind when referring to California’s 

Venice Beach. Here, everyday seems to be celebrated, 

with exuberance in full flow throughout the streets and in 

the vast blue expanse of the sea.

Right in the centre of this lively North American 

district stand the two volumes comprising the Webster 

Residence, a property bearing the design hallmark of 

Ehrlich Architects and taking up a small piece of land, 

expanded by its opening to the landscape and to natural 

light. The two bodies of the house, linked by bridges 

and stairways, held up by iron grids, surround an inner 

courtyard, decorated with a garden, operating as a 
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que funciona como um verdejante anfiteatro, 
protegido do alvoroço urbano exterior. As amplas 
portas de vidro voltadas para o pátio movem-se 
na vertical e, quando abertas, metamorfoseiam a 
Casa num pavilhão insuflado pelo sopro marítimo, 
provendo-a de um amplo espaço, que dimana, 
fluido e incontido, sem barreiras visuais e físicas, 

com todas as áreas ligadas entre si. No entanto, 
basta apenas fechar as portas e correr as cortinas 
para que a habitação se recolha em si, íntima e 
privada. Com um plano composto por diversos 
terraços superiores, a Webster Residence permite 
ao seu proprietário a fruição do oceano Pacífico, 
que ondeia a uma curta distância da Casa. 

verdant amphitheatre, protected from the urban hubbub 

outside. The large glass doors facing the courtyard move 

vertically, and when open turn the house into a pavilion, 

inflated by the sea breeze, providing it with a large 

space, that flows, fluid and uncontained, without visual 

or physical barriers, with every area interconnected. 

However, as soon as the doors are closed and the 

curtains are pulled the house can revert back in on itself, 

cosy and private. With a plan featuring various upper 

terraces, the Webster Resident allows its owner to enjoy 

the Pacific Ocean, just a short distance from the house.

Clad and made from basic and elementary materials, 
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Revestida e constituída por materiais básicos e 
elementares, a Webster Residence surge como um 
prolongamento da vida boémia e em constante 
mutação de Venice, dissolvendo as fronteiras 
entre o exterior e o interior e transformando-se 
conforme os desejos de quem a habita.
 

the Webster Residence appears as an extension of 

the bohemian and continually changing lifestyle in 

Venice, melting the borders between outside and in 

and transforming according to the whims of those who 

inhabit it. 

www.s-ehrlich.com



Casa em 55 Blair Road
Confluência de Linguagens 
Meeting of Languages
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Derek Swalwell
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Num equilíbrio entre tradição e modernidade, o 
projecto do gabinete Ong & Ong para a Casa em 
55 Blair Road, em Singapura, parte da renovação 
de uma moradia de estilo Art Deco para a 
criação de um espaço habitacional marcado pela 
luminosidade e pela mescla de duas  
épocas distintas.
Optando pela conservação da fachada  
pré-existente, os arquitectos do atelier com sede 
em Singapura transportaram para o interior 
da Casa e para o pátio vários elementos e 
materiais próprios de uma linguagem e estrutura 
arquitectónicas contemporâneas. Constituída 
por duas secções que se desenvolvem em torno 
de um espaço ao ar livre, de onde provém uma 

In a balance between tradition and modernity, the project 

from practice Ong & Ong for the terraced «shop» house 

at 55 Blair Road in Singapore, part of the renovation of 

an Art Deco style property for the creation of residential 

space marked by light and by the blend of two  

different periods.

The existing façade was kept and restored, while the 

architects of the Singapore based studio brought to the 

house’s interior and to the courtyard, many elements 

and materials suitable to contemporary architectural 

language and structure. 

Comprising two sections that develop around a space 

open to the elements, providing a welcoming source of 
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acolhedora luz natural, a residência está revestida, 
nesta área voltada para o vazio construtivo, por 
bandas de alumínio que reflectem a luminosidade 
para o interior. Estas intrincadas bandas verticais 
constituem um contraste moderno com a ornada e 
tradicional frontaria principal e, simultaneamente, 
os elementos metálicos e os seus tons subtis 
constituem um tema comum na parte interna da 
Casa, enfatizando a unidade entre os  
diversos espaços. 
No volume principal da moradia, o piso inferior, 
consagrado às salas de estar e de jantar,  
prolonga-se em direcção ao pátio onde uma piscina 
e uma Frangipani, árvore de tronco contorcido 
associada às culturas budista e hindu, são as 
protagonistas. No primeiro andar, um escritório e 
uma biblioteca possuem amplas janelas igualmente 
voltadas para a área exterior. O segundo piso é 
completamente dedicado à zona de repouso, com 
um quarto e uma casa de banho a ocuparem toda 
a sua superfície. Os três níveis estão ligados por 

natural light, the residence is clad, in this area facing the 

inner void, with aluminium strips, reflecting the light into 

the living spaces. These intricate vertical strips provide a 

modern contrast with the traditional and ornate front of 

the house, and at the same time the metal elements and 

their subtle colouration produce a common theme for the 

internal section of the house, emphasising the uniformity 

between the various spaces.

In the main area of the property, the lower floor, given 

over to the living room and dining room, is extended 

towards the courtyard, where a swimming pool and 

a frangipani tree, with its contorted trunk and deeply 

scented flowers, play a prominent role. On the first floor, 

a study and library enjoy large windows, also facing out 

to the courtyard areas. The second floor is fully dedicated 

to the sleeping area of the house, with a bedroom and a 

bathroom taking up the entire space. The three floors are 

interconnected by a spiral staircase, like a snaking ribbon 

rising up towards the light emitted through the skylight 

in the ceiling. The second volume houses the maid’s 
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uma escada em espiral, como uma fita serpentina 
subindo até à luz enviada pela clarabóia do tecto. 
No segundo volume estão acomodados o quarto 
da empregada, uma cozinha, uma pequena casa de 
banho e, na cobertura, encavalita-se um  
aprazível terraço.
Experiência espacial que estimula os sentidos pela 
estreita ligação do interior com o exterior e pela luz 
natural que nela habita, a Casa em 55 Blair Road 
concilia duas linguagens arquitectónicas distintas, 
num diálogo de espaços e de tempos.

quarters, a kitchen, a small bathroom and a stunning  

roof terrace.

A spatial experience stimulating the senses through the 

close connection made between indoors and out, and 

through the natural light that inhabits it, 55 Blair Road 

reconciles two different architectural languages in a 

dialogue of spaces and times.

www.ong-ong.com
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<Perfil Decororação> Decoration Profile

Veste a profissão como uma pele que 
podia ser aquela com a qual nasceu. 
Habituada a olhar e a sentir a estética 
de forma diferenciada, Paula Manteigas 
afirma-se com um estilo subversivo em 
projectos públicos e privados onde lhe é 
permitido inovar.  Abrandar é um verbo 
que não conjuga. 

She wears her profession as if it were the 
skin she was born with. Used to looking 
and feeling aesthetics in a different 
manner, Paula Manteigas stands out 
for her subversive style in public and 
private projects in which she is allowed to 
innovate. Slowing down is not in  
her vocabulary.

Paula Manteigas
«Eu amo a decoração»
«I love decoration»
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Paula Manteigas
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Paula Manteigas e o design de interiores. Como e 
em que circunstâncias é que se entregou a  
esta disciplina?
Nasci para viver para uma carreira, adoro o meu 
trabalho. Comecei pelo mundo da moda, depois tive 
um primeiro contacto com a decoração, quando 
estava grávida da minha primeira filha, passei 
depois pelo design e estou aqui até hoje. Sempre 
fui uma pessoa muito observadora. A capacidade 
de observar aprende-se, molda-se, mas acho que 
isso é algo que já nasce connosco. Adorava ficar 
aqui (no atelier) sempre; à noite, quando tenho de 
ir embora, custa-me. Eu amo a decoração. 

Como é que a sua identidade estética evoluiu?
Viajo muito. Edifícios, portas, tudo serve para 
absorver ideias. Visito feiras internacionais 
e observo muito os espaços, tomo muitos 
apontamentos, depois guardo. O gosto dos meus 
clientes é uma espécie de regra que tenho de 
respeitar na íntegra. Tenho de conhecer todas as 

Paula Manteigas and interior design – how and under 

what circumstances did you take this discipline to  

your heart?

I was born to live for my career – I love my work. I began 

in the fashion world. My first experience with decoration 

occurred when I was expecting my first daughter, and this 

then led to design, where I am still today. I have always 

been a very observant person. The ability to observe can 

be learnt, or moulded, but I think that this is something 

we are born with. I have always loved staying here (in the 

studio); at night, it pains me to leave. I love decoration.

How has your aesthetic identity evolved?

I travel a lot. Buildings, doors, everything counts for 

taking ideas on board. I visit international trade fairs and 

look at many spaces, I make a lot of mental notes and I 

keep hold of them. My clients’ taste is a kind of rule that 

I have to respect to the full. I have to meet everyone who 

lives in the house, including children, to speak with them 

and see them. You could say I have a gift for psychology.
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pessoas da casa, inclusivamente as mais pequenas, 
falar, ver. Tenho um bocado esse dom da psicologia 
para todos. 

De que forma a sua profissão influencia a  
sua individualidade?
Eu consigo ser uma pessoa feliz e realizada. Adoro 
trabalhar com cliente particulares mas o que 
gosto mesmo de fazer são projectos públicos. 
Fujo sempre a tudo o que é normal. Como sou 
completamente feliz profissionalmente consigo 
fazer feliz quem está comigo. Tenho dois filhos, 
mas vou tendo um outro de cada vez que faço um 
projecto e, quando o projecto está concluído, a 
alegria dos clientes é uma realização. 

Como é que imprime uma mesma assinatura, 
essência, de igual forma a diferentes projectos? 
Tento sempre marcar pela diferença, criar 
ambientes onde as pessoas se sintam 
completamente à vontade. Faço sempre diferente 

How does your profession influence your individuality?

I manage to be a happy and fulfilled person. I love working 

with private clients, but what I really like to do is public 

projects. I keep as far as I can from what is «normal». As 

I am completely happy on a professional level, I manage 

to make anyone who is with me happy too. I have two 

children, but with each project I take on I gain another 

child and, when the project is over, the happiness of my 

clients is a real achievement.

How do you instil the same style, essence, equally in 

different projects?

I always try to be different, to create environments in 

which people feel at complete ease. I always veer from 

any stereotypes. I research everything that is new, thus 

respecting my last client and the client yet to come.

2

3 4

6

1, 2, 3, 4. Andar Modelo
5. Moradia | 6. Apartamento
7. Salão de Cabeleireiro
8. D’Ouro Clínica Spa | 9. Paula Manteigas

<Perfil Decororação> Decoration Profile
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daquilo que é o estereotipado. Pesquiso tudo o que há de novo, até 
para respeitar o cliente anterior e o que vem a seguir. 

O que é que a desafia nos projectos de carácter público?
São sítios onde entram pessoas de várias faixas etárias e o desafio 
é agradar a todas. Nos espaços públicos dá para criar, temos mais 
liberdade que numa casa. Em espaços públicos podemos inovar em 
imensas coisas. São projectos que me permitem testar  
novos conceitos.

Que estilo/conceito durará para sempre?
Há uma coisa que eu não consigo mudar na minha forma de trabalhar 
que é a mistura de estilos. Não consigo fazer uma casa de campo 
totalmente clássica, como também não consigo fazer uma casa 
extremamente moderna mas com falta de glamour. Glamour é a 
palavra que define o meu trabalho. 

What challenges are you faced with in public projects?

They are places entered by people from many age groups and the challenge is 

to please all of them. In public spaces you can be more creative; you have more 

freedom than in a house. In public spaces you can innovate on a grand scale. 

They are projects in which I can test new concepts.

What style/concept will last forever?

There is something that I will never be able to change in my working ethic – 

blending styles. Any country house I work on will never be entirely classical; 

equally any very modern house I work on will never be without glamour. 

Glamour is the word that defines my work.

7 8

9

www.casabem.com

<Perfil Decororação> Decoration Profile



Conhecida como a capital da moda e do design, Milão representa a Itália 
moderna, industrial e elegante. Numa combinação entre o clássico e o 
contemporâneo, o Boscolo Exedra abre as portas à cidade num interessante 
jogo entre o passado, o presente e o futuro. O novíssimo hotel é o espelho 
desta realidade cosmopolita e vívida, onde um conjunto de provocações 
subsiste ao ritmo do conforto.

Known as the capital of fashion and design, Milan represents the modern, industrial 
and elegant side to Italy. In a combination of the classic and contemporary, the 
Boscolo Exedra opens its doors to the city in an interesting interaction between 
the past, the present and the future. The brand new hotel is the reflection of this 
cosmopolitan and vivid reality, where a series of temptations join to the rhythm  
of comfort.

Boscolo Exedra Milão
A Provocação do Futuro
Futurist Temptation
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Bosco Exedra
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Opened in September 2009, the latest Italian five-star 

hotel is located in the very heart of the city, just a few 

hundred metres from the Via Montenapolenone exclusive 

shopping street and from the magnificent Duomo, 

enabling a natural dialogue between the space and the 

world surrounding it. Part of the Boscolo Hotels chain, 

the Exedra Milano occupies a renovated historic building, 

revealing the distinctive Boscolo style, and a daring 

and sophisticated «Made in Italy» universe. Created by 

Inaugurado em Setembro de 2009, o mais recente 
hotel 5 estrelas italiano está situado em pleno 
coração da cidade, apenas a algumas centenas 
de metros da exclusiva rua comercial de Via 
Montenapoleone e do maravilhoso Duomo, 
possibilitando um diálogo natural entre o espaço 
e o mundo que o rodeia. Propriedade da cadeia 
hoteleira Boscolo Hotels, o Exedra Milão surge 
da renovação de um edifício histórico, um traço 
distintivo da Boscolo, e traduz um universo 
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<Hotel Decor> Hotel Décor

arrojado e sofisticado «Made in Itália». Da autoria 
do designer e arquitecto Italo Rota, o Boscolo 
Exedra Milão expressa um conceito urbano que se 
prolonga pelos 154 quartos, dos quais oito suítes 
júnior, sete suítes e três suítes presidenciais, 
que representa uma união do design, mobiliário, 
tecnologia e materiais italianos, de onde se 
destacam marcas como Driade, Artemide, Fontana 
Arte, entre outras. À entrada, duas coloridas e 
gigantescas colunas desenham uma atmosfera 
alegre e convidativa através de um sistema de 

designer and architect Italo Rota, the Boscolo Exedra 

Milano expresses an urban concept that extends through 

the 154 rooms, including eight junior suites, seven suites 

and three presidential suites, representing a blend 

of Italian design, furniture, technology and materials, 

highlighted by brands that include Driade, Artemide, 

Fontana Arte, amongst others. The entrance features 

two giant columns producing a bright and inviting 

environment through a lighting system containing  

4000 LEDs, varying in colour and brightness depending on 
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iluminação com 4.000 LED�s, que 
mudam de cor e intensidade de 
acordo com a estação do ano, 
hora e condições climáticas 
externas – um design único e 
futurista que distingue o hotel 
dos restantes.
O Boscolo Exedra Milão 
fica completo com os três 
restaurantes, a Champagnerie, a 
«Lambruscherie» e o magnífico 
Suisse Spa, projectado pelo 
arquitecto Simone Micheli, que 
define em 600 m2 um lugar com  
o máximo de equilíbrio e  
bem-estar, que transporta o 
visitante para uma dimensão 
quase surrealista.

the season, time and outdoor climatic 

conditions – a unique and futurist 

design, setting the hotel apart from 

the rest.

The Boscolo Exedra Milano is 

completed by three restaurants, the 

Champagnerie, the Lambruscherie, 

and the magnificent Suisse Spa, 

designed by architect Simone Micheli, 

creating in its 600 square metres a 

place of equilibrium and well being in 

the extreme, transporting the visitor 

to an almost surrealist dimension. 

www.boscolohotels.com



<Cozinhas> Kitchens<Design>
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 4
6

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 4

7

Mais do que um lugar onde se firmam estratégias, 
a Heimtextil é, todos os anos, a maior e a mais 
importante plataforma de comunicação das 
tendências mundiais do sector têxtil. O evento, 
organizado pela Messe Frankfurt na cidade alemã, 
celebrou a 40.ª edição num clima de optimismo, 
contando com a visita de 72.000 pessoas de mais 
de 120 países. De 13 a 16 de Janeiro,  
2.521 expositores de 60 países revelaram colecções 
surpreendentes na área dos têxteis para o 
lar, hotelaria, papéis de parede e sistemas de 
protecção solar. 
No sempre aguardado Fórum Tendências 
afirmaram-se palavras como «FutuRústico», 
Intuição, HiperNatureza e Tentação em 
composições feitas com produtos dos expositores. 
De Portugal marcaram presença 24 empresas 

More than a place in which strategies are formed, with 

each year Heimtextil is the largest and most important 

marketing platform for world trends in the textile sector. 

The event, organised by Messe Frankfurt in the German 

City, celebrated its 40th edition in a climate of optimism, 

welcoming 72,000 visitors from over 120 countries. 

Between January 13 and 16, 2521 exhibitors from  

60 countries revealed stunning collections in areas that 

included home textiles, hotel industry, wallpaper and 

solar protection systems.

In the eagerly anticipated Trends Forum words such as 

«Futurustic», Intuition, Hypernature and Temptation 

were revealed in compositions made with  

exhibitor products.

Portugal was represented at the fair by 24 companies 

with highly creative collections. Cristina Motta, director 

Heimtextil 2010
O Fascínio das Texturas
Fascinating Textures
Texto de Text by Cátia Fernandes
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com colecções altamente criativas. Cristina 
Motta, directora da Messe Frankfurt em Portugal, 
considerou que «a crise é uma coisa que as 
empresas sentem por dentro mas a feira faz parte 
do processo de combater essa crise». «Este ano 
verificamos que há menos visitantes mas muito 
mais interessados nos produtos», a sensação de 
Ana Maria Rodrigues Ribeiro, responsável pela 
AMR (que detém as marcas Portugal Home e a De 
Portugal Naturalmente), é partilhada um pouco por 
todos os expositores.
No novo pavilhão 11, onde se situou a maioria 
das empresas lusas, esteve presente o The 
Portuguese Home Tex’Style, um fórum organizado 
pela Associação Selectiva Moda que visa a 
internacionalização da indústria têxtil portuguesa.

of Messe Frankfurt in Portugal voiced that «the crisis 

is something that companies feel within, but the fair is 

part of the process to beat this crisis». «This year we 

have seen less visitors, but many more interested in the 

products», revealed Ana Maria Rodrigues Ribeiro, head 

of AMR (owner of brands «Portugal Home» and «De 

Portugal Naturalmente»), echoing what many exhibitors 

experienced at the event.

In the new pavilion 11, in which most of the Portuguese 

exhibitors had their stands, «The Portuguese Home 

Tex’Style» was also present, a forum organised 

by the Associação Selectiva Moda, promoting the 

internationalisation of the Portuguese textile industry.

Home Concept Vamaltex
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<Design> 

Café Germain
Um Mundo Desconcertante 
A Disconcerting World
Texto de Text by Mariana Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by India Mahdavi
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<Design> 

Estilo irreverente é uma das muitas formas de 
descrever este restaurante. Ícone de design e 
sentido de humor único são outras. É na Rue de 
Buci que surge o Café Germain, uma alternativa às 
tradicionais cervejarias de Paris.
O restaurante, com design de India Mahdavi, 
estende-se por dois andares, tendo cada um dos 
pisos uma função, imagem e humor diferente. A 
decoração foi inspirada em elementos tão singelos 
e marcantes como peças de xadrez, padrões 
leopardo ou sofás de cabedal. No rés-do-chão 
funciona o restaurante e o bar, áreas imersas no 
tom retro dos anos 70. As cores são vibrantes, os 
móveis e os tapetes têm padrões vectoriais e o 
soalho, em tons preto e branco, remete para os 
jogos de tabuleiro. No primeiro andar, designado 
para eventos íntimos, vivem grandes sofás, 
mesas redondas e uma mesa de bilhar. A unir os 
dois andares está «Sophie», uma escultural e 
provocadora figura de casaco e saltos altos do 
artista Xavier Veilhan. 
O Café Germain é uma fusão de diferentes 
elementos e influências, tanto no ambiente como 
na cozinha, que une ousadia e modernidade numa 
deliciosa surpresa.

«Irreverent style» is one of the many ways in which to 

describe this restaurant. «Design icon and unique sense 

of humour» are two more. Located in the Rue de Buci the 

Café Germain offers an alternative to the traditional  

Paris brasserie.

The restaurant, with design care of India Mahdavi, 

develops over two floors, with each boasting its own 

function, image and humour. The décor has been inspired 

by individual and striking elements, such as chess pieces, 

leopard prints and leather sofas. On the ground floor 

the restaurant and bar areas are bathed in a 70s retro 

feel. The colours are bright, the furniture and the rugs 

reveal vector patterns and the flooring, in black and 

white, returns to the themes of board games. On the first 

floor, used for private events, we find large sofas, round 

tables and a pool table. Literally passing through the two 

spaces, and connecting them, «Sophie», a huge bright 

yellow provocative sculpture by Xavier Veilhan. 

The Café Germain is a blend of different elements and 

influences, both in its atmosphere and in its cuisine, 

which combines daring with modernity in a  

delectable surprise.
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BN Wallcoverings
A Arte das Sombras
The Art of Shadows
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotos gentilmente cedidas por Photographs kindly given by BN Wallcoverings

www.india-mahdavi.com
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<Espaço Público> Public Space

Os papéis de parede reaparecem como autênticos 
vestidos de gala para os interiores e destacam-se nos 
detalhes que fazem a diferença. A nova colecção 
da holandesa BN Wallcoverings, «Shadows on the 
Wall», foi apresentada na Heimtextil 2010 e tem 
a assinatura da designer Annet van Egmond, da 
reconhecida marca internacional de iluminação 
Brand van Egmond.
A integração das famosas pérolas de Coco Chanel 
ou o ambiente inspirado nos sofás Chesterfield, 
as rosas usadas numa infinidade de formas, 
ou os espartilhos clássicos e ilustrações de 
rendas, desenham uma colecção surpreendente. 
«Shadows on the Wall» reúne 15 modelos em 
diferentes combinações de cores e expressa moda, 
sensualidade e romantismo, onde o tradicional 
surge com o compromisso de design de  
alta qualidade.
Da parceria BN Wallcoverings e Annet van Egmond 
surge uma colecção que traz para os interiores 
um novo conceito de papel de parede. Em vinil, 
«Shadows on the Wall» é caracterizada por uma 
produção específica: é constituída por várias 
camadas, cada uma produzida usando uma 
técnica diferente, como a gravura, a serigrafia e 
o rolo de estampagem. Esta colecção de papel de 
parede, que Annet van Egmond afirma ser «um 
convite ao toque», possibilita um jogo de luz e 
cor, personalizando cada um dos espaços onde 
é aplicada. Em Portugal, a BN Wallcoverings é 
representada pela empresa Henriques & Rodrigues.

Wallpaper has made a dramatic return in all its finery to 

supply interiors with the details that can make all the 

difference. The new «Shadows on the Wall» collection 

from Dutch brand BN Wallcoverings was unveiled at 

Heimtextil 2010 and features design by Annet van 

Egmond, from renowned international lighting brand, 

Brand van Egmond.

Elements such as the famous pearls of Coco Chanel; 

the smoky setting inspired by Chesterfield sofas; roses 

used in an endless variety of ways; or details of classic 

corsets and lace prints, combine to produce a memorable 

collection. «Shadows on the Walls» features 15 designs 

in varying colour combinations, and expresses fashion, 

sensuality and romanticism, where traditions are joined 

by commitment to fine design.

The partnership forged between BN Wallcoverings and 

Annet van Egmond results in a collection that gives 

interiors a new concept in wallpaper. «Shadows on the 

Wall» vinyl creations follow a specific production process: 

made of several layers, each produced using a different 

technique, including engraving, screen-printing and roll 

stamping. This wallpaper collection, which Annet van 

Egmond deems «an invitation to touch», enables the 

interaction of light and colour, personalising each of the 

spaces in which it is used. In Portugal, BN Wallcovering is 

represented by the company Henriques & Rodrigues.

Como cortesia para Madame Chanel num cenário moderno e clássico
With a courtesy to Madame Chanel in a modern and classical setting

www.bnwallcoverings.com
www.brandvanegmond.com

<Design> 
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Casa Armando R
A Proporção do 
Mundo Interior
Proportion in the Interior World
Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias de Photographs by Manuel Aguiar

«As proporções de que cada um se apropria numa 
casa são o início da relação com o mundo, e a 
qualidade de uma paisagem está ligada à qualidade 
da arquitectura que se habita. (…) A habitação 
é o cursor das proporções e portanto da minha 
relação com o mundo. A arquitectura é uma medida 
do mundo». Filósofo e urbanista francês, Paul 
Virilio definia assim a nossa «zona de conforto», a 
dimensão do nosso espaço íntimo e familiar como 
medidor da nossa perspectiva sobre o universo 
exterior. É por isso que a casa, sinónimo de refúgio, 
abrigo, é para muitos um dos maiores desafios na 
prática da arquitectura.
José António Lopes da Costa e Tiago Meireles, 
em colaboração com Rita Gonçalves, concluíram 
em 2008 uma habitação em Ovar que se relaciona 
harmoniosamente com espaço envolvente. O 
seu desenho desvenda, à partida, a organização 
espacial interior ao definir como primordial um 
corpo de dois pisos (rés-do-chão e andar) que se 
implanta perpendicular à rua, e se abre a Poente, e 
o segundo corpo, composto somente por  

«The proportions each of us adapts to in a house are 

the beginning of our relationship with the world, and 

the quality of a landscape is connected to the quality of 

architecture that inhabits it. [...] Housing is the indicator 

of proportions and therefore of my relationship with 

the world. Architecture is a measure of the world». 

French philosopher and urbanist, Paul Virilio defined our 

«comfort zone» thus, the dimension of our private and 

familiar space as a measure of our perspective of the 

outside world. And so, the house, synonym of refuge and 

shelter, is one for many one of the greatest challenges for 

an architect.

José António Lopes da Costa and Tiago Meireles, in 

collaboration with Rita Gonçalves, completed a house 

in Ovar in 2008, which relates harmoniously with the 

surrounding space. From the outset its design reveals 

the interior spatial organisation in defining as essential 

<Arquitectura> Architecture
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www.jalopesdacosta.com

rés-do-chão (e parcialmente cave), que remata o 
conjunto a Norte. 
Com o pequeno ginásio, sauna, sanitários de 
apoio e áreas técnicas remetidas para a cave, 
as restantes áreas destinam-se aos espaços de 
vivência plena – no rés-do-chão localizam-se o hall 
de entrada, as salas de estar e de jantar, voltadas 
para a piscina, o quarto de brinquedos e respectivo 
banho de apoio, a copa/cozinha e uma despensa –, 
até que a cadência dos passos nos leva às escadas 
que marcam volumetricamente o alçado. 
No piso superior situam-se duas suítes e dois 
quartos voltados a Poente e abertos sobre 
uma varanda continuada. Como um pequeno 
apartamento, a suíte principal é composta por um 
escritório e um pequeno terraço. Para além de 
possuir banho privativo e vestiário, esta divisão 
tem a particularidade de comunicar directamente 
com o escritório.
A luz natural é a matéria que se molda em  
cada divisão contribuindo para a harmonia 
global da vivência interior e criando jogos  
visuais reconfortantes. 

a body of two floors (ground and first) developing 

perpendicular to the street and opening to the west,  

and the second body, composed solely of the ground floor 

(and part of the basement), closing the whole  

to the north.

With a small gym, sauna, dressing room and service areas 

occupying the basement, the remaining areas are used 

to the full – on the ground floor we find the entrance 

hall, the living and dining rooms, facing the swimming 

pool, the games rooms and respective bathroom, the 

kitchen and a pantry – until our steps take us to the stairs 

creating a volumetric marker for the façade.

The upper floor is home to two bedroom suites and two 

bedrooms facing west and opening onto a continuous 

veranda. Like a small apartment, the master suite 

features a study and a small terrace. Besides boasting it 

own bathroom and dressing room, this room is unique in 

that is communicates directly with the study.

Natural light is the material moulded in every room, 

contributing to the overall harmony of the interior 

experience, and creating comforting visual effects.

Ousado e futurista são os adjectivos mais 
apropriados para a definição do edifício que 
alberga o Museu Porsche, localizado na cidade 
alemã de Estugarda. Suportada por três colunas, 
a estrutura arquitectónica, com autoria de Roman 
Delugan do atelier vienense Delugan Meissl 
Associated Architects, parece flutuar levando 
consigo os mais de 80 veículos exibidos no  
seu interior.
O branco é a cor que predomina em todo o 
Museu, conferindo assim destaque aos seus 
reais protagonistas – os automóveis que narram 
a história da Porsche. Além das atracções 
automobilísticas, o espaço museológico possui 
ainda um restaurante, um bar, oficinas e salas 
de apresentação, sendo possível perceber, no 
conjunto total das áreas que compõem o edifício, 
os valores da marca alemã: velocidade, leveza, 
potência e consistência.

www.Porsche.com

Museu Porsche
Arquitectura em Movimento
Architecture in Movement
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Porsche

Daring and futurist are adjectives that best describe the 

building housing the Porsche Museum, located in the 

German city of Stuttgart. Supported by three columns, 

the architectural structure, designed by Roman Delugan, 

from Viennese studio Delugan Meissl Associated 

Architects, seems to float, lifting with it some 80 vehicles 

on display inside. 

The colour white predominates throughout the museum, 

thus highlighting the real stars of the show – the motor 

vehicles narrating the history of Porsche. Besides the 

automotive attractions, the museum also contains a 

restaurant, a bar, workshops and presentation rooms. 

Values central to the German brand – speed, lightness, 

power and consistency – can be seen in the series of area 

that comprise the building as a whole.

<Arquitectura> Architecture
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Mais do que apenas volumes e formas 
contemporâneas, a Contraste, gabinete de 
Arquitectura, Design e Decoração de Interiores com 
sede no norte do país, projecta lugares e conceitos 
que transmitem personalidade e carácter a todos 
aqueles que os vivenciam. Há mais de 11 anos 
no mercado, devotando-se a projectos de raiz e 
remodelações, nos domínios público e privado, a 
Contraste posiciona toda a sua estratégia num 

More than just contemporary volumes and shapes, 

Contraste, an Architecture, Design and Interior 

Decoration Office with headquarters in the north of 

Portugal, projects places and concepts that convey 

personality and character to all those who experience 

it. For over 11 years on the market, devoting to root 

and renovation projects, in public and private spaces, 

Contraste positions all its strategy in an integrated Contraste – Arquitectura, Design e Decoração de Interiores
Rua do Pinhal, n.º 242 | 4485-524 Vila Chã – Vila do Conde
Tel. Phone +351 252 671 117 | Telm. Mobile +969 055 911
geral@arquitecturacontraste.com
www.arquitecturacontraste.com

Contraste
Desenhar Sensações
Drawing Sensations

service (key-in-hand) that recognizes the diverse needs 

of its customers and professionally develops unique 

solutions supported on fundamental notions such as 

design, functionality, safety and global quality.

Contraste, whose management is in charge of Miguel 

Caetano, has currently in course the decoration of the 

«Quinta da Serração», in Espinho, with opening scheduled 

for the 30th of March.

Boldly, the company signs different projects that stand 

apart from others due to a very particular identity and by 

being highly innovative.

serviço integrado (chave-na-mão) que reconhece 
as necessidades diversificadas dos seus clientes e 
desenvolve com profissionalismo soluções únicas 
apoiadas em noções tão fundamentais como o 
design, a funcionalidade, a segurança e a  
qualidade global. 
A Contraste, cuja direcção está a cargo de 
Miguel Caetano, tem neste momento em curso a 
decoração da «Quinta da Serração», em Espinho, 
com inauguração prevista a 30 de Março. 
De forma audaciosa, a empresa assina diferentes 
programas que se demarcam dos restantes através 
de uma identidade muito própria e  
altamente inovadora.

Sede da Contraste, Contraste Head Office Vila do Conde
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Olson Kundig Architects
O Lugar da Arte
A Framework for Art
Texto de Text by Cátia Fernandes

<Entrevista> Interview

Jim Olson fundou o gabinete Olson Kundig Architects baseado em premissas simples 
que apresentavam a arquitectura como o elo de ligação de dimensões tão importantes 
como a natureza, a cultura e a população. 
Hoje, mais de 40 anos depois e juntamente com os seus sócios e uma equipa de cerca 
de 80 colaboradores, Jim Olson inspira-se invariavelmente na arte para projectar 
obras de referência implicadas na paisagem e na riqueza cultural do lugar.

Jim Olson founded Olso Kundig Architects on simple premises that presented 
architecture as the link between important dimensions such as nature,  
culture and population.
Today, some 40 years later, and together with his partners and a team of some  
80 employees, Jim Olson invariably finds his inspiration in art, to design important 
works, intertwined with the landscape and the cultural wealth of a place.
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You founded Olson Kundig Architects at the end of the 

60s. What values have guided your work since this time?

I have always pushed myself to do the best work possible 

– to find the perfect balance between function and 

expression.

What influences you?

I find great inspiration in nature and art. I see landscape, 

architecture, interiors, art, etc. as one integrated design 

statement. Add to that the people’s lives that flow 

through it over the years; nothing exists in isolation... 

everything is related.

Jim Olson fundou o gabinete Olson Kundig 
Architects em finais dos anos 60. Que valores 
guiam o vosso trabalho desde essa altura?
Sempre me esforcei para desenvolver o melhor 
trabalho possível – encontrar o equilíbrio perfeito 
entre função e expressão.

O que é que o influencia?
Encontro grande inspiração na natureza e na arte. 
Eu vejo a paisagem, a arquitectura, os interiores, 
a arte, etc. como uma manifestação de design 
integrada. Acresce ainda a vida das pessoas que 
fluem através de tudo isso ao longo dos anos; nada 
existe isoladamente… tudo está relacionado.

Que importância tem a arte no trabalho  
que desenvolve?
No seu melhor, a arquitectura pode fazer 
sobressair a experiência da arte. Quando eu 
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desenho espaços para a arte eu deixo que ela seja 
o centro das atenções. Há tanto a aprender se 
nos permitirmos um espaço mental para pensar 
a arte, por isso eu «luto» por uma forte estrutura 
arquitectural que permita que cada trabalho 
artístico tenha o seu próprio espaço. A linguagem 
da arte pode adicionar uma dose de riqueza à 
experiência de um ambiente. 

Quais são as suas referências?
Continuo a olhar para muitas das mesmas fontes 
de inspiração que eu tinha quando inicialmente 
me interessei pela arquitectura… arquitectos 
como Frank Lloyd Wright ou Louis Kahn, a 
antiga arquitectura do Egipto, a elegância da 
arquitectura tradicional japonesa, a beleza da 
natureza e as novas perspectivas adquiridas ao 

What importance does art have in the work you  

carry out?

At its best, architecture can enhance the experience 

of art. When I design spaces for art I try to let the art 

become the focus. There is so much to be learned by 

allowing yourself mental space to consider art, so I strive 

for strong architectural bones that let each work of art 

have its own sense of space. The language of art can add 

another layer of richness to the experience  

of an environment.

What are your references?

I continue to look to many of the same sources of 

inspiration that I had when I first became interested in 

experienciar a arte. Ao longo dos anos desenvolvi 
um conhecimento mais profundo de base mas não 
creio que a minha abordagem de design tenha 
alterado assim tanto. 

A arquitectura não é afinal uma forma de 
expressão artística?
Sim, mas a arquitectura tem também de ser 
funcional, enquanto a arte pode ser funcional ou 
não. Ambas são expressões da razão humana.  

Luz e volumes – como planeia a interacção destes 
dois conceitos?
Eu estou interessado em trabalhar com 
luz, especialmente a suave luz etérea. O 

being an architect... architects like Frank Lloyd Wright 

or Louis Kahn, the ancient architecture of Egypt, the 

elegance of traditional Japanese architecture, the beauty 

of nature, and the insights to be gained by experiencing 

art. Over the years I have developed a deeper knowledge 

to draw upon but I don’t think my approach to design has 

changed that much.

Isn’t architecture actually a form of artistic expression?

Yes, but architecture must also be functional, whereas 

art can be functional or not. They are both voices of the 

human spirit.

Light and Volumes – how do you design the interaction 

of these two concepts?

I am interested in working with light, especially soft 

«ethereal» light. The development of translucent glass 

<Entrevista> Interview
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desenvolvimento do vidro translúcido e do plástico 
permitiu-me criar paredes suaves e brilhantes 
e tectos de luz que formam ambientes mais 
tranquilos e calmos. Eu gosto de esculpir volumes 
através do uso de luz indirecta… criando ilusões  
de espaço.

No livro Jim Olson Houses todos os projectos 
partilham um ADN. Que narrativas estão na base 
destas criações? 
As histórias são fornecidas pelos nossos clientes, 
o lugar e a sua cultura local… eles proporcionam as 
primeiras inspirações no início do processo  
de design.

and plastic has allowed me to create soft, glowing walls 

and ceilings of light that lead to more tranquil, peaceful 

environments. I like to sculpt volumes through the use of 

indirect light... creating illusions of spaciousness.

In the book Jim Olson Houses, every project shares a 

single DNA. What narratives lie at the base of  

these creations?

The stories are provided by our clients, the site and 

the local culture of the site... they provide the primary 

inspirations at the beginning of the design process.
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Os projectos do seu gabinete voltam-se 
invariavelmente para a paisagem. Como projecta 
a interacção entre o triângulo: contexto (urbano/
natural), edifício/obra e habitantes/utilizadores? 
O contexto é sempre importante… seja natural ou 
desenvolvido pelo Homem. Procuramos muitas 
vezes trazer a paisagem natural para o cenário 
urbano. Eu vejo a vida humana como parte da 
natureza. A rudeza de um ambiente construído 
pode aumentar a nossa consciência das qualidades 
orgânicas da natureza. 

O envolvimento com a comunidade é algo 
fundamental no desempenho do vosso trabalho. 
Que mensagem procuram transmitir e que missão 
pretendem cumprir enquanto «actores sociais»?
Um dos meus principais objectivos é criar uma 
arquitectura que nos leve a apreciar a beleza 
da natureza e da arte, observando e focando a 

Your studio’s projects invariably turn towards the 

landscape. How do you plan the interaction between the 

trio of context (urban or natural), building/work, and 

inhabitants/users?

Context is always important... whether natural or 

manmade. We often try to bring the natural landscape 

into the urban setting. I see human life as part of nature. 

– The hard edge of a built environment can heighten our 

awareness of the organic qualities of nature.

Involvement with the community is a fundamental part 

of your work. What message are you trying to get across 

and what mission are you aiming to achieve in your role 

as «social actors»?

One of my main goals is to create architecture that leads 

us to appreciate the beauty of nature and art. By framing 

it and focusing our attention on it, or by weaving it into 
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nossa atenção sobre isso ou envolvendo isso na 
arquitectura. Procuro identificar as tradições e 
as atitudes das comunidades onde trabalho e 
reapresentá-las aos membros dessas comunidades 
de um novo modo.

Qual deve ser o posicionamento da arquitectura 
numa altura em que se observa uma maior 
procura da simplicidade e qualidade por  
parte das sociedades?
Devemos concentrar a nossa atenção em questões 
que são prioritárias; a sustentabilidade é um 
exemplo, assim como é a preservação das tradições 
culturais, como o artesanato local.  

Acredita que esta busca da simplicidade nos faz 
regressar às origens?
Acredito. São as culturas mais elementares que 
mais me fazem reflectir. 

architecture. I try to identify the traditions and attitudes 

of the communities where I work and reintroduce them to 

members of the community in a fresh way.

What place should architecture occupy at a time in 

which there is a growing tendency towards simplicity 

and quality in societies?

We should focus our attention on issues that are of 

highest priority; sustainability is one example, as is 

preserving cultural traditions like local craft.

Do you believe that this quest for simplicity takes us 

back to our origins?

I do. The more elemental cultures have the strongest 

resonance with me.

www.olsonkundigarchitects.com

1, 3, 4. Hong Kong Villa, © Benjamin Benschneider
2. Jim Olson
5. Olson Cabin, © Peter Yates
6. Olson Cabin, © Benjamin Benschneider
7, 8, 9. An American Place, © Paul Warchol
10, 11. Ocean House, © Paul Warchol
12. Earth House, © Mary Randlett
13. Pike + Virginia, © Dick Busher
14. Red House, © Bruce van Inwegen

<Entrevista> Interview
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Quando falamos em tecnologia o futuro é uma unidade temporal, 
se assim lhe quisermos chamar, que se aproxima cada vez mais do 
presente. Ele já não é visto como uma utopia longínqua, mas antes 
como algo que, na melhor das hipóteses, acontece no imediato.
Quando falamos em sustentabilidade e eficiência energética 
há implícita uma noção de futuro que traz, invariavelmente, à 
discussão os domínios económico, social e cultural. Num futuro 
que é o de agora, mostramos-lhe projectos e conceitos genuínos, 
expressões do mundo em que vivemos.Texto de Cátia Fernandes

When we talk about technology the future is a unit of time, if you like, ever 

approaching the present. It is no longer seen as a distant utopia, rather as 

something, in the best case scenario, that happens in the immediate.

When we talk about sustainability and energy efficiency there is an implicit 

notion of the future, which invariably leads to the discussion of economic, 

social and cultural domains. In a future that is now, we reveal genuine 

projects and concepts – expressions of the world in which we live. 

O que é o futuro? 
What does the future hold?
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Fotografia de Photograph by TEAM7, www.team7.at
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Leaf House
Folhas Criativas
Creative Leaves
Texto de Text by Mariana Monteiro Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given  by Undercurrent Architects h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 7
3



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 7

5

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 7

4

Austrália é um país de grandiosas paisagens, 
campos abertos e oásis sem fim. Uma terra de tons 
dourados e verdes banhada pelo azul inebriante 
dos oceanos Índico e Pacifico. É neste cenário 
idílico que surge a Leaf House, um desenho 
contextual que espelha a perfeição da natureza e 
cria, no ambiente onde se insere, um ecossistema 
microcósmico muito particular.
A Leaf House, um projecto naturalista e inovador 
com vista sobre o mar, faz parte de uma residência 
privada localizada numa escarpa entre a floresta 
indígena e a cosmopolita cidade de Sidney. Da 
autoria do gabinete de arquitectura londrino 
Undercurrent Architects, a casa é constituída por 
um telhado dossel de aço em tons terra, superfícies 
ondeadas colocadas sobre uma parede de pedra e 
vidro, que maximizam o volume interno e suavizam 
a forma e dimensão do edifício. Esta cobertura 
está articulada em camadas para proporcionar 
interesse visual a partir de cima, reflectindo a 
organização escarpada do terreno. O interior da 
casa é fechado por uma elegante cortina de vidro 
moldado que combina com um tecido, de vigas e 
pilares de aço, que se assemelha aos galhos de uma 
árvore e transporta para o interior a dinâmica da 
natureza envolvente. Dividida em três níveis, para 
proporcionar uma maior privacidade, a Leaf House 

Australia in a country blessed with grandiose landscapes, 

open fields producing an endless oasis. A land painted 

gold and green, bathed by the delicious blue of the Indian 

and Pacific Oceans. And in this idyllic setting we find Leaf 

House, a contextual design that reflects the perfection of 

nature and creates a very special microcosmic ecosystem, 

in the environment in which it stands. 

The Leaf House, a naturalist and innovative project with 

sea views, is part of a private residence located on a 

slope between the native forest and the cosmopolitan 

city of Sydney. Designed by London based practice, 

Undercurrent Architects, the pavilion features over-

sailing roof shells in earthy tones, rolling surfaces 

perched on a wall of stone and glass, maximising 

internal volume and softening the shape and dimension 

of the building. This jointed roof overlaps in layers to 

provide visual interest from above, reflecting the sloped 

organisation of the land. The interior of the Leaf House 

is closed with an elegant glass curtain, combining with 

the twisting steel beams and pillars, reminiscent of the 

branches of a tree, and bringing the dynamics of the 

natural surrounding inside. Divided into three levels, 

to provide greater privacy, the Leaf House features 

functional areas such as the kitchen, the dining area 

and the sleeping areas, and introspective rooms, such 

acondiciona divisões funcionais como a cozinha, 
o refeitório e os dormitórios, e compartimentos 
introspectivas como a biblioteca ou a sala privada. 
A ausência de escadas nas zonas subterrâneas 
garante luz e calor aos espaços, funcionando como 
um dissipador térmico.
A figura incomum e surpreendente da Leaf House, 
aninhada no interior da linha das árvores, reflecte 
a silhueta de um promontório vizinho e personifica 
o carácter selvagem da paisagem circundante 
provocando múltiplas experiências e sensações.

as the library or private lounge. The absence of stairs 

in underground areas ensures light and warmth to the 

spaces, functioning like a thermal disperser.

The unlikely and surprising figure of the Leaf House, 

nestled inside the line of the trees, reflects the silhouette 

of the neighbouring promontory and personifies the wild 

character of the surrounding landscape, provoking a 

range of experiences and sensations.  

<Desenho Sustentável> Sustainable Design
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Digital Cloud
Bits e Átomos 
Digital Cloud Bits and Atoms
Texto de Text by Mariana Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by The Cloud

«The Cloud» é o novo projecto ideado para os Jogos 
Olímpicos 2012. Flutuando sobre Londres, a nuvem 
sintetiza a transformação global da idade do aço 
e vidro para uma mais leve, mais rápida e mais 
inteligente – a Idade Digital. 
Esta estrutura, da autoria de investigadores do 
MIT, será composta por duas torres de 400 m 
ligadas por um grupo de bolhas de luz que emite 
informação, em tempo real e em três dimensões, 
nos céus da capital britânica. A nuvem sobressai 
não só pela arrojada imagem, mas também pela 
fonte de energia utilizada, cada passo dado no seu 
interior é transformado em electricidade.
O «The Cloud» é um audaz projecto que pretende 
revolucionar os céus londrinos e ser um 
«barómetro dos interesses e humores da cidade».

www.raisethecloud.org

«The Cloud» is the new project created for the 2012 

Olympic Games. Floating above London, the cloud gives 

structure to the global transformation of the age of 

steel and glass to one that is lighter, quicker and more 

intelligent – the Digital Age.

This new form of observation deck, designed by MIT 

researchers, will comprise two 400-metre towers, 

connected by a group of light bubbles that send out 

information, in real time and in three dimensions, into the 

skies of the British capital. The cloud makes its mark not 

only for its daring image, but also for the energy source it 

uses – each step made within its interior is transformed 

into electricity.

«The Cloud» is a daring project, aiming to revolutionise 

London’s skies and to be a «barometer of the city’s 

interests and moods».
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Deram os primeiros passos em 2008, então em 
Oslo, e dão que falar pelos projectos em que 
investem. João Vieira Costa, Leon Rost, Ricardo 
Guedes, Francesco Moncada, do atelier ON OFFICE, 
surpreendem pela arquitectura audaz  
e experimental. 
Com o objectivo de contribuir para o aumento da 
produção de energias renováveis na Noruega, 
desenharam a Turbine City: uma cidade com  
49 turbinas eólicas, em Stavanger, sendo que uma 
seria um hotel e outra um museu. Mais do que um 
projecto arquitectónico, Turbine City pretende 
ser um lugar onde energia e turismo convivem em 
plena conformidade.
O ON OFFICE, desde 2009 com sede no Porto, 
responde aos desafios de hoje com um desenho 
consciente e sustentável. João Vieira Costa  
explica como.

They took their first steps in 2008, in Oslo at the time, 

and the projects in which they invest have sparked real 

interest. João Vieira Costa, Leon Rost, Ricardo Guedes, 

and Francesco Moncada from ON OFFICE stand out for 

their daring and experimental architecture.

With the aim of helping increase production of renewable 

energies in Norway, they designed Turbine City: a city 

with 49 wind turbines, in Stavanger, with one a hotel and 

another a museum. More than an architectural project, 

Turbine City aims to be a place in which energy and 

tourism coexist in complete harmony.

Based in Oporto since 2009, ON OFFICE responds to 

today’s challenges with a convincing and sustainable 

design. João Vieira Costa explains how.

ON OFFICE
Ideias de Futuro
Future Ideas
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by ON OFFICE

<Desenho Sustentável> Sustainable Design
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compreensão social. Quanto mais viajo mais me 
consciencializo da complexidade de diferentes 
culturas e da dificuldade em encontrar métodos 
generalizados que obedeçam ou satisfaçam maiorias.

Seria exequível replicar o projecto Turbine City 
em Portugal?
Sem dúvida que sim. É necessário entender que 
o projecto Turbine City é um projecto social em 
torno de uma necessidade global. Os cidadãos 
não têm conhecimento suficiente das vantagens 
e desvantagens deste tipo de estruturas. Gostaria 
que antes que comentassem a criação de parques 
eólicos, as pessoas se informassem devidamente 
para depois perceber que a capacidade destas 
estruturas é impressionante.

What stance does ON OFFICE take with respect to the 

subject of sustainability and energy efficiency?

In each of our products, regardless of their location or 

of conditioning factors, we try to apply alternatives or 

sustainable solutions. Naturally some countries have 

more favourable conditions to develop techniques or to 

make people environmentally aware, but other countries 

with more difficulties have the same responsibility. A joint 

effort is vital to achieve goals and to value results.

In terms of sustainability, how can you reconcile 

important areas such as financial, social  

and environmental?

Discussing financial sustainability in a city such as Dubai, 

for example, was an impossible subject until 2009/2010, 

where only after 20 years had passed did they become 

aware that you need to make financial plans and that 

there are limits.

In environmental terms it is a question of conscience 

and civic pride, although in certain places this can be a 

little exaggerated. Social concern in the development of 

buildings or cities is the most important issue and should 

never be ignored. As an architect, despite being young, 

I believe that the most complicated task is that of social 

understanding. The more I travel the more I become 

aware of the complexity of different cultures and of the 

difficulty in finding generalised methods that attend to or 

satisfy majorities.

Qual o posicionamento do gabinete ON OFFICE no 
que respeita às temáticas da sustentabilidade e 
eficiência energética?
Em cada um dos nossos projectos, 
independentemente da localização ou das 
condicionantes, tentamos aplicar alternativas 
ou soluções sustentáveis. Naturalmente alguns 
países têm condições mais favoráveis para 
desenvolver técnicas ou educar consciências, mas 
outros países com mais dificuldade têm a mesma 
responsabilidade. É fundamental um esforço 
conjunto para alcançar objectivos e valorizar  
os resultados. 

Como é possível, no domínio da sustentabilidade, 
equilibrar áreas tão cruciais como as que 
enumera: financeira, social e ambiental?
Falar em sustentabilidade financeira numa cidade 
como o Dubai, por exemplo, foi assunto impossível 
até ao ano de 2009/2010, onde só passado  
20 anos se consciencializaram que é necessário 
fazer planeamento financeiro e que existe limites.
Na área ambiental é uma questão de consciência 
e civismo, apesar de em determinados locais 
ser um pouco exagerado. A preocupação social 
no desenvolvimento de edifícios ou cidades é 
a área mais importante e que nunca pode ser 
negligenciada. Enquanto arquitecto, apesar de 
jovem, penso que a tarefa mais complicada é a da 

Would it be possible to replicate the Turbine City project 

in Portugal?

Of course it would. You need to understand that the 

Turbine City project is a social project concerning a global 

necessity. Citizens are not sufficiently aware of the 

advantages and disadvantages of this kind of structure. 

I would like people to be duly informed about wind parks, 

and understand how impressive the capacity of these 

structures is, before making any comments.

www.onoffice.no

<Desenho Sustentável> Sustainable Design



h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 8

2

Bruma
[1]  Line Cascade: De elegante design, os chuveiros Line Cascade da 

Bruma, disponíveis nas opções de cascata e chuveiro, possuem 
regulação de caudal até um mínimo de 9 litros/minuto e sistemas 
de anti-estagnamento de águas, anti-calcário e anti-gota.
Line Cascade: Featuring elegant design, Line Cascade showers from 

Bruma, available in cascade and showerhead options, can regulate  

their flow to a minimum of nine litres a minute and enjoy water  

anti-stagnation, anti-limescale and anti-drip systems.

[2]  Spring Rain: Como uma chuva primaveril, os chuveiros Spring 
Rain emitem um agradável jorro de água e possuem regulação de 
caudal até um mínimo de 9 litros/minuto e sistemas de  
anti-estagnamento de águas, anti-calcário e anti-gota.
Spring Rain: Like a springtime shower, the Spring Rain showerheads emit 

a pleasant spray of water, can regulate water flow to a minimum of nine 

litres a minute and enjoy water anti-stagnation, anti-limescale and  

anti-drip systems.

[3]  Lusa-Inox: Com a criação da linha Lusa-Inox a Bruma tornou-se 
a primeira empresa nacional produtora de torneiras em aço 
inoxidável. Com benefícios para a saúde e para o meio ambiente, 
as torneiras Lusa-Inox são igualmente duráveis e requintadas.
 Lusa-Inox: With the creation of the Lusa-Inox range, Bruma has become 

the first company in Portugal to produce stainless steel taps. With 

benefits for health and for the environment, the Lusa-Inox taps are both 

durable and sophisticated.

  
[4]  Adamastor: Sempre na vanguarda do sector da criação de 

torneiras, a Bruma lançou o modelo Adamastor, uma linha 
completa de misturadoras para banho e cozinha realizada em 
Ecobrass®, liga de latão isenta de chumbo, com vantagens 
ecológicas e benefícios para a saúde.
Adamastor: Always at the forefront of the tap creation sector, Bruma 

has launched the Adamastor model, a complete range of mixer taps for 

bathrooms and kitchens made out of Ecobrass®, lead-free brass, good 

for the environment and for your health.

Bruma
Zona Industrial de Sam, Pavilhões 9-10 | Apartado 7115
4764-908 Famalicão
Tel. Phone +351 252 491 977 | Fax  +351 252 491 979
info@bruma.pt | www.bruma.pt
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Hoje, com os avanços tecnológicos e intelectuais, 
há várias formas de projectar e construir em 
madeira. Pressupostos como durabilidade, higiene, 
acústica e qualidade do ar estão já afirmados, 
sendo a assinatura e a inovação construtiva as 
principais condicionantes para um projecto  
de sucesso. 
A marca norma, detida pela Leque D’Ideias, 
empresa coordenada pelo arquitecto Jorge Lira, 
definiu como primordial a identidade do desenho 
e a personalização dos projectos à medida dos 

Today, with technological and intellectual advances, 

there are many ways of designing and constructing in 

timber. Pretexts such as durability, hygiene, acoustics 

and air quality are now assured, with design and 

constructive innovation the main conditioning factors for 

a successful project.

The brand norma, part of Leque D’Ideias, a company 

coordinated by architect Jorge Lira, believes design 

identity to be of prime importance and project 

personalisation, fitting in with client requirements as the 
Leque d’Ideias, SA
Rua D. António Ferreira Gomes, 108 | 4475-078 Porto
Tel. Phone +351 228 316 397 | Telm. Mobile +351 936 971 238
geral@ideias.pt | www.ideias.pt

norma
Nova Arquitectura em Madeira
New Timber Architecture

base of its work, with only «Weekend Refuge» projects, 

two models with areas of between 30 and 40 square 

metres, being developed on a fixed and standardised base.

Demystifying the idea of timber houses as only second 

homes, norma designs and builds structures that are 

marked by contemporary architecture, employing the 

same building systems used in countries where timber 

buildings have existed for over 500 years.

norma buildings only use solid wood with exterior 

cladding, door and window frames in the same material 

and certified and approved components from renewable 

and sustainable forest sources in Europe – a position that 

ensures all the difference within the global market.

desejos do cliente como base do seu trabalho, 
sendo que apenas os projectos designados de 
«Refúgios de Fim-de-Semana», dois modelos com 
áreas entre os 30 e os 40m2, se desenvolvem numa 
base fixa e padronizada. 
Desmistificando a ideia da casa de madeira 
apenas para segunda habitação, a norma planeia 
e constrói estruturas marcadas pela arquitectura 
contemporânea, empregando os mesmos sistemas 
construtivos que existem em países com edifícios 
de madeira com mais de 500 anos. 
As edificações da norma utilizam unicamente 
madeira maciça com revestimento exterior, 
caixilharias na mesma matéria e componentes 
certificados e homologados provenientes de 
floresta europeia renovável e sustentável, 
posicionamento que lhe assegura uma 
diferenciação incontornável no mercado global.
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O comportamento térmico dos edifícios tem, nos 
dias de hoje, um peso preponderante no nível 
de conforto dos seus utilizadores. O sistema 
Cappotto®, no mercado há cerca de 20 anos 
através da Robbialac, é um método de isolamento 
dos edifícios pelo exterior que impede trocas de 
temperatura – evita a fuga do calor das paredes 
para o exterior durante o Inverno e, no Verão, 
impede a entrada de calor proporcionando um 
ambiente ameno. O sistema inibe também a 
infiltração da água da chuva, reduz e elimina a 
condensação ajudando a combater e a prevenir 
a formação de bolores. Fácil de executar e uma 
mais-valia na renovação das fachadas, o método 
Cappotto® pode ser aplicado no decurso das obras 
sem perturbar a normal vivência dos espaços.

The thermal behaviour of buildings plays an important 

role in the comfort levels of their users in today’s world. 

The Cappotto® system, on the market for some 20 years 

through Robbialac, is an insulation method for building 

exteriors that stops temperature exchange – it stops 

heat escaping outside from the walls during the winter, 

and it stops the heat entering, creating a pleasant indoor 

environment. The system also stops rainwater from 

infiltrating, reduces and eliminates condensation, helping 

to fight and prevent mould formation. Easy to apply and a 

real asset when renovated outside walls, the Cappotto® 

method can be used when work is already underway 

without disturbing people living in the spaces.

Robbialac
Sistemas de Conforto
Comfort Systems

S. João da Talha | Apartado 1404 / EC Bobadela (Loures)
2696-901 Bobadela LRS
Tel. Phone + 351 219 947 700 | Fax +351 219 947 794
robbialac@robbialac.pt | www.robbialac.pt
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Paula Fernandes
A Sustentabilidade e o Sector Imobiliário
Sustainability and the Real Estate Sector
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by RAR Imobiliária

Taking into account RAR Imobiliário’s stance, what 

criteria should sustainable construction adhere to?

Property developments, more than simply being «green», 

need to be ecologically correct, economically viable and 

socially fair. In this way, developments that are based on 

these premises should be able to create added value for 

real estate developers, for the future users of the space 

and for the community in which they are built, in the 

immediate and in the future.

The criteria we have adapted in assessing the 

sustainability of developments is based on: Sustainable 

Location and Safety; Rational Use of Water, Energy and 

Atmospheric Pollution, Materials and Resources, Comfort 

and Quality, Innovation and Ecology.

A expressão sustentabilidade entrou definitivamente no vocabulário do sector 
imobiliário e mais do que uma tendência, a adopção de medidas eficiências tem um 
impacto efectivo na estratégia das empresas. Paula Fernandes, Directora de Obra 
da RARImobiliária, considera que os promotores mobiliários estão numa posição 
privilegiada para influenciar positivamente as regras a adoptar, contribuindo assim 
para um cenário urbano sólido e de futuro. 

The word «sustainability» has definitively entered the vocabulary of the real estate 
sector and more than just a trend the adoption of efficiency related measures has 
had a major impact on company strategy. Paula Fernandes, Works Director for RAR 
Imobiliária believes that real estate developers are in a privileged position to positively 
influence the rules to be adopted, thus contributing to a solid and future proof  
urban scenario.

Tendo em conta o posicionamento da RAR 
Imobiliária, a que critérios deve obedecer uma 
construção sustentável?
O empreendimento, mais do que simplesmente 
«verde», tem de ser ecologicamente correcto, 
economicamente viável e socialmente justo. 
Assim, empreendimentos que se baseiem nessas 
premissas devem ser capazes de criar valor 
acrescentado para os promotores imobiliários, 
para os futuros utilizadores do espaço e para a 
comunidade em que estão inseridos, de imediato e 
no futuro. 
Os critérios por nós adoptados para aferição da 
sustentabilidade dos empreendimentos baseiam-
se em: Local Sustentável e Segurança, Utilização 
Racional de Água, Energia e Poluição Atmosférica, 
Materiais e Recursos, Conforto e Qualidade, 
Inovação e Ecologia.
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Do vosso portfólio que projecto daria como 
referência e quais as suas mais-valias em 
termos energéticos?
O Edifício do Parque é o nosso projecto de 
referência, tendo, aliás, recebido o prémio SIL 2007 
«Melhor Projecto Imobiliário do Ano». A eficiência 
energética influenciou a escolha dos materiais 
de isolamento, do tipo de caixilharias (com corte 
térmico), vidros com factor de protecção solar, 
equipamentos de classe energética eficiente e os 
painéis solares para aquecimento de água.

Como se faz a gestão dos resíduos de uma obra 
de forma a contribuir para a redução de possíveis 
impactes ambientais?
A gestão dos resíduos, que é obrigatória por lei, 
deverá ser realizada tendo em vista que estes 
contêm percentagens elevadas de materiais, 
inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos 
deverão ser potencializados, diminuindo-se, assim, 
simultaneamente a utilização de recursos naturais 
e os custos de deposição final em aterro. Outras 

medidas são a utilização de materiais locais, de 
materiais ecológicos, armazenamento e a recolha 
de recicláveis e medidas que visem a redução do 
volume de resíduos sólidos urbanos.

Por prestarem particular atenção a projectos 
de habitação há uma série de condições às 
quais devem obedecer. Como equilibram o bom 
desempenho energético de um edifício e com um 
produto comercialmente atractivo?
Pesquisas recentes indicam um aumento de cerca 
de 5% nos custos no processo de construção, 
caso sejam feitos investimentos em medidas de 
sustentabilidade, contudo, está estimado um 
retorno a médio e longo prazo, que gira em torno 
de 30% nos gastos com água e energia, para o 
utilizador final. Comercialmente, esta mensagem 
deverá ser transmitida para os clientes que, cada 
vez mais, compreendem e estão sensibilizados 
para estas questões, reconhecendo, assim, que 
este investimento deverá ter uma contrapartida  
no preço.

Within your portfolio, which project would you choose to 

highlight and what are its benefits in energy terms?

The Edifício do Parque is our top project, having won the 

SIL 2007 «Best Real Estate Project of the Year» award. 

Energy efficiency influenced the choice of insulation 

material, the type of door and window frames (with 

thermal break), glazing with sun protection factor, 

appliances with efficient energy classification and solar 

panels for water heating.

How can you manage work site waste so as to 

contribute to the reduction of possible  

environmental impact?

Waste management, which is compulsory by law, should 

be done taking into account that this waste contains high 

percentages of inert, reusable and recyclable materials, 

the use of which should be made possible, thus reducing 

both the use of natural resources and the cost of final 

landfill dumping. Other measures include the use of local 

materials, of ecological materials, storage and collection 

of recyclables and measures aimed at reducing the 

volume of solid urban waste.

Paying particular attention to housing projects, there is 

a series of conditions that need to be met. How can you 

reconcile efficient energy performance with a product 

that remains commercially attractive?

Recent research reveals a growth of around 5% in 

construction costs, when investments in measures 

of sustainability have been made. However a medium 

and long-term return has been estimated at about 

30% on water and energy expenses for the final user. 

Commercially, this message should be passed on to 

clients, who increasingly understand and are aware 

of these issues, thus recognising that this investment 

should represent compensation in light of the price. 

http://imobiliaria.rar.pt
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Total Area – 299,33 m2

Master Suite – 30 m2 

Suite (balcony w/ ocean view)

2 Bedrooms 

2 Halls

Saloon (incredible sea views at west) – 67,54 m2

Kitchen fully equipped

2 Bathrooms

Verandas – 45 m2

Garage for 6 cars 

Área Total – 299,33 m2

Master Suíte – 30 m2 
Suíte (varanda c/ vista de mar)
2 Quartos 
2 Halls
Salão (incríveis vistas de Mar a Poente) – 67,54 m2

Cozinha totalmente equipada
2 Quartos de banho
Varandas – 45 m2

Garagem p/ 6 carros

FOZ TOP FLOOR - PORTO
Ref.ª  FT029/09

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



<Cozinhas> Kitchens <Cozinhas> Kitchens

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 9

5

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 9

4

Total Area – 485,55 m2

Built Area – 265,38 m2

Villa divided over 4 floors

2 Suites

2 Rooms

Kitchen fully equipped w/ «SIEMENS»

Living & Dining Room 

Garden, Path w/ Barbecue (95,89 m2)

Swimming Pool on deck (of the comlpex) 

2 Bathrooms

Hydraulic Lift (4 pax)

Garage (3 cars)

Área total – 485,55 m2

Áreas Brutas – 265,38 m2

Villa divida por 4 pisos
2 Suítes
2 Quartos
Sala de Estar e Jantar 
Jardim, Logradouro c/ Barbecue (95,89 m2)
Piscina Condomínio em deck (5 x 10 mts)
Cozinha totalmente equipada «SIEMENS»
2 Casas de Banho
Elevador Hidráulico (4 pax)
Garagem p/ 3 carros 

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

VILLA CASTELO - LEÇA DA PALMEIRA
Refª. VC 038/09
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<Espaço Público> Public Space

Puxadores gigantes em forma de bengalas doces; 
vitrinas com ilustrações; áreas onde os ângulos 
rectos dão lugar a formas curvilíneas; amplas 
superfícies brancas, pontuadas, inesperadamente, 
pelas efusões vermelhas de listras em diagonal 
ou pelas expansões amarelas das almofadas; 
candeeiros cromados, semelhantes a copos com 
um longo pé, mas virados ao contrário; uma longa 
mesa de exibição que, graças às suas múltiplas e 
longas pernas, lembra uma esguia centopeia – este 

Giant handles shaped like candy canes; display cabinets 

with illustrations; areas where right angles make way 

to curved shapes; large white surfaces, punctuated 

unexpectedly by the red effusion of diagonal stripes or 

by the yellow expanse of cushions; chrome lamps, similar 

to long stem glasses, but turned on their heads; a long 

display table, which, thanks to its many and long legs, 

brings to mind a slender centipede – this is the space 

Camper em Tóquio
O Espectáculo Vai Começar!
Camper in Tokyo 
Let the Show Begin!
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias gentilmente cedidas 
por Photographs kindly given by Hayon Studio
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é o espaço criado por Jaime Hayon para a loja da 
Camper em Tóquio.
Inspirado no universo circense, o irreverente 
designer espanhol deixou a sua imaginação à 
solta para conceber um lugar onde os sapatos 
Camper, marca associada à inovação e ao conforto, 
são personagens de uma história que se faz de 
atmosferas encantatórias, de ambientes alegres 
e descontraídos e de detalhes retirados de uma 
exultante fantasia. E porque a magia aqui pode 
acontecer a qualquer momento e porque é o circo 
o mote da loja, não seria de todo inusitado ver 
palhaços a saltarem das prateleiras, malabaristas 
a equilibrarem-se nas estantes e ilusionistas a 
fazerem aparecer e desaparecer sapatos. 

created by Jaime Hayon for the Camper shop in Tokyo.

Inspired by the circus world, the irreverent Spanish 

designer has let his imagination run wild to create 

a place in which Camper shoes, a brand associated 

with innovation and comfort, star in a story made 

up of enchanted atmospheres, relaxed and colourful 

environments and of details taken from a euphoric 

fantasy. And because magic can take place here at any 

moment, and because the circus is the theme of the 

store, it would be no surprise at all to see clowns jumping 

from the shelves, jugglers balancing on the display cases, 

and illusionists making shoes appear and disappear.

www.hayonstudio.com

<Espaço Público> Public Space
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<Secção> Section<Refúgio> Haven

Cenário de múltiplos contrastes, o Algarve é um 
dos destinos mais procurados em Portugal: por um 
lado a paisagem agreste de arribas abruptas, por 
outro as praias, de águas cristalinas, que surgem 
entre dunas e falésias; por um lado, um litoral 
animado e eclético, por outro, um interior tranquilo 
e inspirador.
O Vila Monte Resort, situado em Moncarapacho, 
próximo da cidade de Olhão, é já considerado um 

A setting of many contrasts, the Algarve is one of the 

most popular of Portugal’s destinations: on the one hand 

the rugged landscape of steep rocky cliffs, on the other 

beaches washed by crystal clear waters, rising between 

dunes and vivid sandstone cliffs; on the one hand a 

busy and eclectic coastline, on the other a peaceful and 

inspiring interior.

The Vila Monte Resort, located in Moncarapacho, close 

to the city of Olhão, is already considered one of the best 

Hotel Vila Monte Resort
A Sedução das Arábias
Arabic Seduction
Texto de Text by Ângela Rodrigues Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  Hotel Vila Monte Resort
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dos segredos mais bem guardados da hotelaria 
algarvia. Longe do alvoroço da costa, mas apenas a 
10 minutos da praia, o hotel, que pertence à cadeia 
Relais & Châteaux, oferece um ambiente exótico 
inspirado na longa presença árabe no Algarve. Os 
53 quartos e suítes do Vila Monte dividem-se por 
espaços com ambientes distintos, que vão desde 
o charme do laranjal das suítes da Orangerie, 
passando pela paz do Riad e do seu pátio interior, 
até à privacidade da Vila Índigo.
Distribuído por nove hectares de suaves colinas 
e jardins convidativos, o hotel oferece ainda a 
possibilidade da prática do golfe, a evasão de 
corpo e espírito no Kasbah Spa e a oportunidade 
de degustar os sabores do Algarve no Restaurante 
Orangerie. No Vila Monte Resort a palavra de 
ordem é o descanso.

kept secrets in the Algarve’s hotel scene. Far from the 

hustle and bustle of the coast, but a mere 10 minutes 

from the beach, the hotel, part of the Relais & Châteaux 

chain, offers an exotic environment inspired by the long 

Arab presence in the Algarve. The 53 rooms and suites at 

Vila Monte are interspersed by spaces of varying guises, 

from the charm of orange groves in the Orangerie, to the 

peace of the Riyadh and its inner courtyard, to the privacy 

of the Vila Índigo.

Developing over nine hectares of rolling hills and inviting 

gardens, the hotel also offers golfing facilities, the chance 

to escape, with body and mind, in the Kasbah Spa, and 

the opportunity to sample the flavours of the Algarve in 

the Orangerie Restaurant. Relaxation is the unwavering 

watchword at Vila Monte Resort. 

<Refúgio> Haven

www.vilamonte.com



<Cozinhas> Kitchens
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<Sabores> Flavours

Restaurante Sessenta Setenta
Tentações D’Ouro
Golden Temptations
Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

Ocupando uma parcela do antigo Convento de 
Monchique, o restaurante Sessenta Setenta honra 
o trocadilho da designação – os felizes convivas 
que se sentam a uma das suas mesas encontram 
múltiplos apelos gastronómicos tentadores, 
esteticamente condimentados pelo panorama 
ondulante do rio Douro.
Com arquitectura e decoração de Lorenzo Rocchi, 
um dos sócios do espaço, o Sessenta Setenta 
apresenta, na sua atmosfera sóbria e de essencial 
simplicidade, um conjunto de provocantes 
propostas, de autoria do chefe e também sócio 
Francisco Meireles. Os sabores revelam-se em 
criativas confecções e em generosas mesclas de 
sabores, enquanto o olhar passeia pelas negras 
paredes do restaurante, pelas traves de madeira 
do tecto e pelos minimalistas candeeiros dourados, 
para depois se deixar prender pelo Douro e pelo 
casario antigo, que espreitam pelas janelas do 
restaurante, rasgadas sobre a  
paisagem portuense.

Occupying part of the old Convento de Monchique, 

Sesssenta Setenta Restaurant truly honours the clever 

play on words in its name in Portuguese (Sixty Seventy 

in English, Sessenta Setenta can also be read as «se 

senta se tenta», translating to «sit down be tempted») 

– the happy guests who sit down at one of its tables will 

be tempted on many a gastronomic level, aesthetically 

befitting the rolling panorama of the River Douro.

With architecture and décor by Lorenzo Rocchi, one of 

the eatery’s partners, the Sessenta Setenta presents, in 

its uncomplicated atmosphere of essential simplicity, a 

series of tempting suggestions care of chef and partner 

Francisco Meireles. Flavours are revealed in creative 

confections and in generous blends of aromas, while the 

eye wanders along the black walls of the restaurant, to 

the wooden beams on the ceiling and to the minimalist 

golden lamps, only to then take in the Douro and old 

housing outside, visible through the restaurant’s 

windows overlooking Oporto’s cityscape.
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Para si
For you

Carteira Dunhill, Colecção Chassis Leather
Dunhill wallet, Chassis Leather Collection

www.dunhill.com

Sabrinas Furla, Colecção Primavera/Verão 2010
Furla Ballerinas, Spring/Summer 2010 Collection 

www.furla.com

Conjunto Lolita Lempicka
Lolita Lempicka set 

www.parfumslolitalempicka.com

Mesas da colecção de mobiliário 
Miguel Vieira Casa
Tables from the Miguel Vieira Casa 

furniture collection 

www.miguelvieira.pt

Anel Monseo em ouro branco, Colecção 
Cosmopolitan
Monseo ring in white gold, Cosmopolitan 

Collection 

www.monseo.com
Relógio Louis Vuitton
Louis Vuitton watch 

www.louisvuitton.com

Para a casa
For the home

Cadeira One for Two em pele laranja da Rolf Benz
One for Two chair in orange leather by Rolf Benz 

www.interforma.com.pt

Sistema Home Theatre DAV – F500 da Sony, 
Vencedor do red dot 2009 (design de produto)
Home Theatre System DAV – F500 from Sony, red dot 2009 

winner (product design) 

www.sony.pt

Cadeira da marca belga Indera
Chair from Belgian brand Indera 

www.indera.be



<Jóias> Jewellry

www.crystallized.com
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A ilusão de um constante e enérgico movimento, 
capaz de transmitir uma mensagem de positivismo 
e esperança, foi celebrada funcionalmente na 
magnífica bracelete da nova colecção Outono  
– Inverno 2010/2011 da Crystallized, uma marca 
Swarovski Elements.
Sob o tema ENERGY, o talento emergente do 
designer de jóias Andy Farrow explorou a ideia de 
criatividade e evolução progressiva da tecnologia 
que colide com o mundo natural. A globalização e 
a natureza, o selvagem e o urbano, fundidos numa 
jóia única em que o cinzento-escuro da rede é 
arrojadamente acentuado com uma mistura dos 
tons frios e quentes dos cristais, incluindo a nova 
Cyclamen Opal.

The illusion of a continuous and energy-filled movement 

capable of transmitting a message of positivism and 

hope has been functionally celebrated in the magnificent 

bracelet from the new Autumn – Winter 2010/2011 

collection from Crystallized, a Swarovski Elements brand. 

Under the theme ENERGY the burgeoning talent of 

jewellery designer Andy Farrow has explored the idea 

of creativity and progressive evolution of technology 

colliding with the natural world. Globalisation and nature, 

wild and urban, fused in a unique piece of jewellery in 

which the dark grey of the chain is daringly accentuated 

by a blend of the cold and warm shades of the crystals, 

including the new Cyclamen Opal.

Swarovski Elements 
Energia Cristalizada
Crystallized Energy
Texto de Text by Patrícia Ramos Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Crystallized – Swarovski Elements
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<Showroom>

A De Dietrich concebe electrodomésticos como 
«novos objectos de valor», trabalhando num 
conceito que coloca a cozinha no centro da 
vida doméstica. Empenhada em manter-se na 
vanguarda e firmar o seu posicionamento como 
sinónimo de inovação e tecnologia, a marca 

De Dietrich creates appliances as «new objects of value», 

working to a concept that places the kitchen at the 

heart of domestic life. Determined in remaining at the 

forefront of design and synonymous with innovation 

and technology, the brand has renovated its space in the 

Tergom Studio.

De Dietrich 
Espaço Renovado
Renovated Space
Texto de Text by Mariana Monteiro Fotografias de Photographs by Miguel Costa

renovou o seu espaço na Tergom Studio.
Apelando aos sentidos, o novo espaço da marca 
destaca-se pelo seu glamour e design aprimorado 
que originaram um ambiente acolhedor onde é 
possível encontrar produtos como o forno pirolítico 
com comando touch, o wok de indução ou a placa 
de indução e gás. Este showroom na Tergom, 
agora com nova cara, foi o primeiro da marca em 
Portugal, unindo assim sinergias com uma loja, do 
mesmo segmento, que se destaca pelo elevado 
prestígio na hora de comprar ou renovar cozinhas.
Com a Tergom Studio desde 2007, a De Dietrich 
está presente em mais de 30 países como Reino 
Unido, França, Rússia, bem como os mercados do 
Médio Oriente e Ásia.

Appealing to the senses, the brand’s new space stands 

out for its glamour and fine-tuned design, creating a 

welcoming environment where it is possible to fine 

products that include the pyroclean oven with touch 

control, the induction wok or the induction and gas hob. 

This new look showroom in Tergom was the first of the 

brand in Portugal, thus combining synergies with the 

store, from the same segment, highlighted by heightened 

prestige at the moment of buying or renovating kitchens.

With the Tergom Studio since 2007, De Dietrich is present 

in over 30 countries, including the United Kingdom, 

France, Russia, as well as the Middle East and Asia. 

www.tergom.pt | www.de-dietrich.pt






