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Diz a sabedoria popular que a sorte protege os auda-
zes, os que se insurgem contra o caminho mais fácil 
e seguem as suas convicções, ainda que estas os 
conduzam para o sentido oposto ao percorrido pela 
maioria. Assim fazem o AtelierMob, que se dedica a 
criar arquitetura para os 99% que não a podem pagar, 
e a designer Olga Noronha, que lançou um inovador 
conceito de joalharia, pensado para ser usado dentro 
do corpo. Arriscar pode ser recuperar o que tantos 
deram como perdido, como fez Joel Sousa com a 
mítica FAMEL, ou transformar o impossível no pos- 
sível, caso do protótipo Slide, uma hoverboard 
criada pela Lexus, que parece saída de um filme 
de ficção científica. 
Seja no design de uma peça de traços arriscados 
ou num projeto de arquitetura que foge aos padrões 
estabelecidos, a coragem de ser diferente é, amiúde, 
o que distingue o comum do extraordinário. 

Conventional wisdom tells us that fortune favours 
the bold, those who bypass the easiest path and 
follow their convictions instead, even if this takes 
them in the opposite direction to everyone else. 
This is the path taken by AtelierMob, dedicated to 
creating architecture for the 99% who can’t pay for 
it, and by designer Olga Noronha, who has launched 
an innovative concept of jewellery, designed to be 
worn inside the body. Daring can mean salvaging 
what so many have taken for lost, as Joel Sousa 
has done with the mythical FAMEL, or transforming 
the impossible into the possible, as in the case of 
the Slide prototype, a hoverboard created by Lexus, 
which looks as if it’s just hovered out of a science 
fiction film.
Whether in the design of a piece with daring lines or 
in an architectural project that shies away from set 
standards, the courage to be different is often what 
sets the everyday apart from the extraordinary.  

Dare to be differentA audácia da diferença 
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A marca COS anunciou que irá continuar a sua 
parceria com as ilustres galerias londrinas, Ser-
pentine Galleries, mantendo também o apoio ao 
programa Park Nights, pelo terceiro ano consecu-
tivo. Com o intuito de explorar as áreas da música, 
dança, arte e literatura, as Park Nights decorrem de 
julho a setembro de 2015, durante a 15.ª edição do 
Pavilhão Serpentine Galleries, um espaço dedicado 
à arquitetura experimental contemporânea e um 
dos dez eventos mais visitados à escala global, que 
conta com a presença de trabalhos de alguns dos 
mais renomeados arquitetos mundiais. De forma a 
assinalar este projeto, a marca anunciou a criação de 
uma mochila unissexo de edição limitada, com um 
desenho funcional que permite a sua utilização quoti-
diana. “Queríamos desenhar um item que refletisse a 
natureza democrática e o lado solidário que caracteri-
za as Serpentine Galleries”, referiu Martin Andersson, 
diretor para o segmento masculino da COS. 

The brand COS has announced that it will contin-
ue its partnership with London’s world-renowned 
galleries, Serpentine Galleries, while also continuing 
to support the Park Nights programme, for the third 
year in a row. With the aim of exploring the areas 
of music, dance, art and literature, Park Nights are 
being held from July to September, 2015, in this 15th 
edition at the Serpentine Galleries Pavilion, a venue 
dedicated to contemporary experimental architec-
ture and one of the ten most visited events on a 
global scale, which also features the presence of 
works by some of the most renowned architects 
in the world. To mark this project, the brand has 
announced the creation of a limited edition uni-
sex backpack, with a functional design, to allow its 
everyday use. “We wanted to design an item that 
reflects the democratic nature of the charitable 
Serpentine Galleries,” said Martin Andersson, 
head of menswear design at COS.

COS REVELA NOVA MOCHILA  /  COS UNVEILS NEW BACKPACK

Numa parceria inédita, a TRENDS associa-se à 
Lemon Jelly num concurso que pretende incenti-
var e premiar a criatividade. A decorrer entre 1 de 
setembro e 1 de outubro, a iniciativa desafia os mais 
criativos leitores da TRENDS a personalizarem um 
modelo da coleção outono-inverno 2015-2016 da 
Lemon Jelly. A proposta vencedora será posterior-
mente produzida e comercializada pela Lemon Jelly. 
Informações mais detalhadas sobre o concurso se-
rão brevemente divulgadas na página de Facebook 
da TRENDS. 

In an unprecedented partnership, TRENDS has 
joined up with Lemon Jelly in a competition aimed at 
encouraging and rewarding creativity. Taking place 
between September 01 and October 01, the initiative 
challenges the most creative TRENDS readers to 
customise a model from Lemon Jelly’s autumn-win-
ter 2015-2016 collection. The wining entrant will then 
be produced and sold by Lemon Jelly.
More detailed information on the competition will 
soon be published on the TRENDS Facebook page.

CONCURSO TRENDS/LEMON JELLY  /  TRENDS/LEMON JELLY COMPETITION
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Para celebrar o seu centenário, que comemora em 
2015, a Caran d’Ache criou uma coleção especial 
inspirada em cinco dos seus produtos mais icónicos, 
colecionáveis e intemporais. O lápis Technograph, a 
lapiseira metálica Fixpencil, o lápis de cor Prismalo, e 
as canetas Ecridor e 849 são os produtos recupera-
dos pela marca suíça para assinalar este aniversário 
e os princípios de criatividade, qualidade e inovação 
por que se tem guiado ao longo destes cem anos. 
O histórico símbolo “Bonne Mine”, em forma de lápis, 
criado na década de 1920, decora os cinco produtos 
desta coleção comemorativa, sendo cada elemen-
to acompanhado por uma brochura explicativa do 
carácter histórico da coleção.

To celebrate the centenary it enjoys in 2015, Caran 
d’Ache has created a special collection inspired 
by five of its most iconic, collectable and timeless 
products. The Technograph pencil, the Fixpencil 
mechanical pencil, the Prismalo coloured pencils, and 
the Ecridor and 849 ballpoint pens, are the products 
revived by the Swiss brand to mark this anniversary 
and the principles of creativity, quality and innovation 
that have guided it throughout these 100 years.
The historic “Bonne Mine” symbol, in the shape of a 
pencil, created in the 1920s, decorates the five prod-
ucts in this commemorative collection, with each item 
accompanied by a brochure explaining the historic 
nature of the collection.

100 ANOS CARAN D’ACHE  /  100 YEARS OF CARAN D’ACHE

A Ivity assumiu o compromisso de transportar alguns 
dos mais emblemáticos monumentos e locais por-
tugueses para as latas da Coca-Cola. Deste modo, 
este atelier de design lisboeta centrou esforços num 
projeto que promove os ex libris nacionais classifica-
dos como Património Mundial pela UNESCO. Em 2012, 
a conhecida marca de refrigerantes tinha já colocado 
nas suas latas o Convento de Cristo, em Tomar, o 
Palácio da Pena, em Sintra, bem como as gravuras 
rupestres de Foz Coa, sendo que agora é a vez do 
centro histórico do Porto, da Torre de Belém e da 
floresta Laurissilva na Madeira, sendo que este último 
pretende homenagear o património natural do país. 
Já desenvolvida, mas a aguardar data de lançamento, 
está também uma lata que promove a Ilha do Pico, 
bem como todo o arquipélago açoriano. 

Ivity has made the commitment to transpose some 
of the most iconic Portuguese monuments and 
places onto Coca-Cola cans. As such, this Lisbon 
design studio has focused its efforts on a project that 
promotes national icons classified as UNESCO World 
Heritage Sites. The famous beverage brand already 
placed on its cans the Convent of Christ, in Tomar, the 
Pena Palace, in Sintra, and the rock-art sites of Foz 
Coa in 2012. This time, it is the turn of Oporto’s historic 
centre, the Tower of Belém in Lisbon and Laurissilva 
forest in Madeira, with the latter chosen to pay tribute 
to the nation’s natural heritage. Already developed, 
but still awaiting a launch date, there is also a can 
featuring Pico Island, in the archipelago of the Azores.

EX LIBRIS NACIONAIS ILUSTRAM COCA-COLA  /  NATIONAL ICONS ILLUSTRATE COCA-COLA

Já estão abertas as candidaturas para oradores e 
voluntários para a próxima edição do TEDxLisboa, que 
irá decorrer no dia 31 de outubro, na Aula Magna, onde 
cada orador terá até 18 minutos para apresentar a 
sua ideia a uma audiência de 1400 participantes. 
Tendo “Elefante na Sala” como mote, o próximo 
TEDxLisboa pretende que se fale abertamente e sem 
constrangimentos sobre temas tabus, os enormes 
‘elefantes’ da sociedade, sempre presentes, mas 
frequentemente ignorados: os elefantes polémicos, 
os elefantes que envergonham, os elefantes incó- 
modos, os elefantes complicados, os elefantes que 
dividem opiniões. 

Applications are now open for speakers and volun-
teers for the next edition of TEDxLisboa, which will be 
held on October 31 at the Aula Magna. Every speaker 
will have 18 minutes to present their idea to an audi-
ence of 1400 participants.
With “Elephant in the Room” as its motto, the inten-
tion for the next TEDxLisboa is for people to speak 
openly and without constraint about taboo subjects, 
those huge ever-present yet oft-ignored ‘elephants’ 
of society: controversial elephants, embarrassing 
elephants, inopportune elephants, complicated ele-
phants, elephants that divide opinion.

TEDxLISBOA 
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Foram dois os arquitetos portugueses condecorados 
com o Prémio Margres Arquitetura, que reconhece 
trabalhos que contemplem a utilização das placas 
grés lâmina de gama Kerlite e/ou Línea em projetos 
de arquitetura. Nesta segunda edição, a marca de 
cerâmica premiou o trabalho de remodelação do 
serviço de cirurgia e refeitório do Centro Hospitalar 
Oeste, nas Caldas da Rainha, da autoria de Manuel 
dos Remédios, bem como o projeto do Centro Neu-
rológico Sénior, em Torres Vedras, da autoria de José 
Freire. Os prémios, um valor pecuniário de 7.500€ e 
uma viagem a Itália, foram entregues no passado dia 
1 de julho, no showroom da Margres no Parque das 
Nações, em Lisboa. 

Two Portuguese architects have been given the 
Margres Architecture Award, which recognises works 
featuring the use of products within its Kerlite and/or 
Línea ranges in architectural projects. In this second 
edition, the ceramics brand rewarded the renova-
tion work done to the surgical department and the 
canteen of the Centro Hospitalar Oeste, in Caldas da 
Rainha, designed by Manuel dos Remédios, and the 
project for the Centro Neurológico Sénior in Torres 
Vedras, by José Freire. The awards, with prize money 
of €7500 and a trip to Italy, were handed over last 
July 01, at the Margres showroom in the Parque das 
Nações, in Lisbon.

Uma das consagrações mais importantes da 
Península Ibérica na área da arquitetura, o prémio 
Fomento de las Artes e del Diseño (FAD) 2015, 
distinguiu, entre outros, Pedro Campos Costa na 
categoria Arquitetura, pelo projeto de reabilitação do 
Hotel Ozadi, em Tavira, que arrecadou o prémio em 
ex aequo com a Casa Bastida de Begur, em Girona 
(Espanha), assinada pelos arquitetos Elisabet Cap-
deferro e Ramon Bosch. A cerimónia, que decorreu 
no início do mês de julho na sede do Fomento da Ar-
tes e do Desenho, em Barcelona, premiou também o 
projeto da Biblioteca de São Paulo da Apelação, em 
Loures, da autoria dos arquitetos portugueses Pa-
trícia Marques e J. Paulo Costa, na categoria Design 
de Interiores. 

One of the most important awards on the Iberian 
Peninsula in the field of architecture, the Fomento 
de las Artes e del Diseño (FAD) 2015 award has dis-
tinguished, among others, Pedro Campos Costa, in 
the Architecture category, for the renovation project 
of the Hotel Ozadi, in Tavira, which took the award 
alongside the Casa Bastida de Begur, in Girona 
(Spain), designed by architects Elisabet Capdefer-
ro and Ramon Bosch. The ceremony, which took 
place at the beginning of the month of July at FAD’s 
headquarters in Barcelona, also awarded the project 
of the São Paulo da Apelação Library, in Loures, 
designed by Portuguese architects Patrícia Marques 
and J. Paulo Costa, in the Interior Design category.    

PRÉMIO FAD  /  FAD AWARD

PRÉMIO MARGRES ARQUITETURA 
MARGRES ARCHITECTURE AWARD

Após uma primeira edição bem sucedida em 2013, 
em Madrid, a Reebok deu continuidade ao Reebok 
Creative HUB e trouxe o projeto para Portugal. Sob o 
lema 1 Par de ténis Reebok Classic. 25 Jovens talen-
tos nacionais. 25 Momentos. 25 histórias vividas a 
bordo dos Reebok Classic Ventilator, a famosa marca 
desportiva convidou 25 jovens criativos das mais dis-
tintas áreas a mostrar o seu talento através da hash-
tag “#ReebokCreativeHubPT”. Com esta iniciativa, a 
Reebok pretende promover a veia criativa de jovens 
talentos e apoiar a difusão das suas criações. Os 
trabalhos selecionados, de áreas tão diversas como 
ilustração, tatoo-art, música, representação, moda 
ou, até, culinária, estiveram em exposição no dia 4 
de junho, na galeria Zé dos Bois, em Lisboa. 

Following the successful first edition in 2013, in Ma-
drid, Reebok has continued the Reebok Creative HUB 
and brought the project to Portugal. Under the motto 
1 Pair of Reebok Classic Trainers. 20 Young national 
talents. 25 Moments. 25 stories experienced aboard 
the Reebok Classic Ventilator, the famous sports 
brand has invited 25 creative young people from the 
most varied of areas to show their talent through the 
“#ReebokCreativeHubPT” hashtag. With this initiative, 
Reebok aims to promote the creativity of young talent 
and support the proliferation of their creations. The 
selected works, from areas as diverse as illustration, 
tattoo art, music, acting, fashion and even cooking, 
were on display on June 04, at the Zé dos Bois gallery, 
in Lisbon.   

REEBOK CREATIVE HUB
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Desde os primórdios da história 
clássica até à modernidade, foram 
muitos os edifícios que marcaram 
o mundo e se tornaram marcos 
incontornáveis, assumindo-se como 
referências arquitetónicas. Desta 
forma, o livro The Buildings that 
Revolutionized Architecture, editado 
pela Prestel, compila as cem mais 
importantes construções humanas, 
incluindo fotografias de alta qualida-
de, informação contextual completa 
e histórias curiosas sobre os locais. 
Da autoria de Isabel Kuhl e Florian 
Heine, esta coletânea assume-se 
como um imprescindível guia de 
introdução à arquitetura, bem como 
um manual de consulta indispensá-
vel para planear qualquer viagem.   

Since the beginning of classical his-
tory to modernity, there have been 
many buildings that have marked 
the world and have become una-
voidable landmarks, and architec-
tural references. As such, the book 
The Buildings that Revolutionized 
Architecture, published by Prestel, 
compiles the one hundred most 
important human constructions, in-
cluding high quality photographs, full 
contextual information and interest-
ing stories about the sites. Written 
by Isabel Kuhl and Florian Heine, this 
compilation provides an essential in-
troductory guide to architecture, as 
well as an indispensable manual to 
consult when planning any journey.

THE BUILDINGS THAT REVOLUTIONIZED ARCHITECTURE

De forma a aproveitar a enorme quantidade de 
turistas que, ano após ano, afluem à cidade do Porto, 
a marca Citylovers ( já detentora da Lisbonlovers e 
da Madeiralovers) trouxe o conceito para a Cidade 
Invicta, com o lançamento da Portolovers. No sentido 
de tirar proveito da vaga de turistas, a Portolovers 
trará para o Porto um leque variado de produtos de 
merchandising baseados em conceitos inovadores de 
design, com produtos originais, tanto na sua forma 
como nos materiais utilizados. Os produtos da marca 
podem ser encontrados, numa fase inicial, na loja 
Pop-Up, situada no centro comercial Via Catarina, 
bem como na loja própria da marca situada na baixa 
da cidade. 

To make the most of the huge numbers of tourists, 
who, year upon year, come into the city of Oporto, the 
brand Citylovers (already owner of Lisbonlovers and 
Madeiralovers) has brought the concept to the city 
of Oporto, with the launch of Portolovers. To take ad-
vantage of the wave of tourists, Portolovers will bring 
to Oporto a wide range of merchandising products 
based on innovative design concepts, with original 
products, both in their form and in the materials 
they feature. The brand’s products can be found, in 
an initial phase, in a pop-up store located in the Via 
Catarina shopping centre, as well as the brand’s own 
store located in the city centre. 

PORTOLOVERS
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Mons International 
Congress Xperience

  ESTELA ATAÍDE      1,2,3 HUFTON + CROW; 4,5,6 GEORGES DE KINDER     STUDIO LIBESKIND  

Aberto ao público desde janeiro deste ano, 
o Mons International Congress Xperience 
(MICX) marcou o início do percurso da cida-
de de Mons como Capital Europeia da Cultu-
ra 2015. Desenhado pelo Studio Libeskind, o 
novo centro de convenções é o mais recente 
marco arquitetónico da cidade belga, tendo 
sido pensado para dinamizar a área em que 
foi construído.
Recorrendo a “gestos de design simples, 
mas dramáticos”, Daniel Libeskind conce-
beu uma interessante expressão de formas 
geométricas contrastantes. Parecendo 
formar uma proa que se ergue sobre a rua, 
o edifício está revestido de lâminas verticais 
de madeira, que dão luz e textura à estrutu-
ra arrojada assinada por Libeskind. 
O pátio em cimento cinzento claro que 
contorna o edifício é salpicado com tiras de 

pedra azul belga, que conduzem os visitan-
tes até ao interior do centro, formando um 
padrão irregular que unifica o design. Depois 
de transporem as portas envidraçadas, os 
visitantes são recebidos por um átrio lumi-
noso, que absorve amplamente a luz natural 
que trespassa livremente as claraboias, co-
locadas na estrutura em intervalos irregula-
res. O centro coloca um hall de acolhimento, 
três auditórios, um espaço multifacetado 
para eventos, salas de conferência, escri-
tórios, um restaurante, estacionamento sub-
terrâneo e um terraço público na cobertura 
à disposição dos seus visitantes. 
Defendendo que, mais do que uma tendên-
cia de design, a construção sustentável é 
uma questão de bom senso e qualidade, 
Libeskind desenhou um edifício altamente 
eficiente em termos energéticos. 

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO
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Open to the public since January this year, 
the Mons International Congress Xperience 
(MICX) marked the start of the city of Mons’ 
turn as European Capital of Culture 2015. 
Designed by Studio Libeskind, the new 
convention centre is the latest architectural 
landmark for the Belgian city, having been 
conceived to boost the area in which it has 
been built.
Using “simple, yet dramatic design ges-
tures”, Daniel Libeskind has designed an 
interesting expression of contrasting ge-
ometric shapes. Appearing to form the bow 
of a ship, rising above the street, the building 
is clad with vertical wooden slats, which give 
light and texture to the daring structure 
designed by Libeskind.
The forecourt in light grey concrete sur-
rounding the buildings is flecked with bands 
of Belgian blue stone, leading visitors to the 
interior of the centre, forming an irregu-
lar pattern that unifies the design. Having 
passed through the glazed doors, visitors 
are welcomed by a bright, double-height 
lobby, generously absorbing the natural light 
passing through the skylights cut through 
the length of the space at irregular intervals. 
The centre offers its visitors an entrance 
hall, three auditoria, a multipurpose event 
hall, conference rooms, a restaurant, under-
ground parking and a public roof terrace.
Advocating that, more than a design trend, 
sustainable building is about common sense 
and quality, Libeskind has designed a build-
ing that is highly energy efficient.

ARCHITECTURAL HERITAGE

-  ESTACIONAMENTO / PARK
-  JARDIM NA COBERTURA / GREEN ROOF
-  PAINÉIS SOLARES / SOLAR ROOF (PV CELLS)
-  TERRAÇO PÚBLICO / PUBLIC TERRACE
-  MIRADOURO / BELVEDERE
-  PRAÇA / PLAZA
-  CASA DAS MÁQUINAS / PLANT ROOM
-  AUDITÓRIO 1 (500 LUGARES) / AUDITORIUM 1 (500 SEATS)
-  AUDITÓRIO 2 (200 LUGARES) / AUDITORIUM 2 (200 SEATS)
-  AUDITÓRIO 3 (100 LUGARES) / AUDITORIUM 3 (100 SEATS)
-  SALA DE CONTROLO / CONTROL ROOM
- ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRATION
- ARRUMAÇÃO / STORAGE
- SALA DE REUNIÕES / MEETING ROOM

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

- SALA DE DESCANSO / BREAK ROOM
- ESCRITÓRIOS / OFFICES
- ESCADARIA PRINCIPAL / GRAND STAIRS
- PASSAGEM PARA O EXTERIOR / SPILL OUT SPACE
- CASA DE BANHO / TOILET
- SALA VERDE / GREEN ROOM
- SALA VIP / SALON VIP
- ESTACIONAMENTO STAFF / STAFF PARKING
- ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS / BIKE STANDS
- ESPAÇO DE CARGA / LOADING BLOCK
- WORKSHOP
- VESTIÁRIO / CHANGING ROOMS
- SALA DE CATERING / CATTERING ROOM
- ESPAÇO PARA EVENTOS / EVENT SPACE

15
16
17
18
19

20
21 

22
23
24
25
26
27
28

- RECEÇÃO / RECEPTION
- ENTRADA / LOBBY
- BENGALEIRO / COAT CHECK
- LOJA / SHOP
- COZINHA / KITCHEN
- SALA DE PREPARAÇÃO / STAGING ROOM
- SALA DE RESÍDUOS / WASTE ROOM
- ENTRADA DO STAFF / STAFF ENTRANCE
- DESPENSA / DISHES ROOM
- RESTAURANTE / RESTAURANT
- ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES / EXHIBITION SPACE
- ENTRADA PRINCIPAL / ENTRANCE HALL
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36
37
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39
40
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É nos subúrbios de uma pequena vila 
costeira holandesa, na região de North 
Holland, que se encontra a W.I.N.D. House, 
uma casa inteligente, que parece ter sido 
diretamente transportada desde o futuro, 
com assinatura do arquiteto Ben van Berkel. 
Olhando para o exterior, a estrutura ampla 
estende-se em forma de um trevo de quatro 
folhas, cuja simbologia fica ao cuidado das 
interpretações e crenças pessoais, bem ao 
estilo paradigmático holandês. Composta 
por quatro alas distintas, que convergem 
num espaço central comum, as fachadas 
curvas transmitem uma noção de fluidez 
a esta habitação que integra várias solu-
ções high-tech. Um painel touch screen, 
instalado na sala de estar, funciona como 
comando central que, associado a outros 

pequenos dispositivos, permite automatizar 
uma série de funções, como é exemplo a 
eficácia e orientação dos painéis solares. 
Integrada num ambiente bucólico, longe da 
azáfama das grandes cidades holandesas, 
esta habitação unifamiliar tem o espaço 
organizado de uma forma lógica: os quartos, 
colocados nas alas traseiras, estão protegi-
dos pelo imenso verde da floresta adjacente, 
que assegura a intimidade e privacidade dos 
usuários, enquanto as salas, localizadas na 
ala frontal, entregam-se à vista panorâmica 
que se estende pelo horizonte. Nesta casa, 
o conforto e a eficiência energética, em 
conjunto com a preservação dos recursos 
naturais e o equilíbrio com a flora envolven-
te, são os trunfos de um projeto inovador 
e ambicioso. 

INTELIGÊNCIA HOLANDESA

W.I.N.D. House

Stood on the outskirts of a coastal village 
in the Dutch province of Noord-Holland, the 
W.I.N.D. House, a smart home designed by 
architect Ben van Berkel, appears as if it has 
been whisked right out of the future. Seen 
from outside, the large structure stretches 
out in the shape of a four-leaved clover, the 
symbolism of which can be left to personal 
interpretation, in the typical Dutch style. 
Composed of four different wings, which 
converge to a communal central space, the 
curved façades transmit a notion of fluidity 
to this house, which features several high-
tech solutions. A touch-screen, installed 
in the living area, works as the central 
command, which, associated with other 
small devices, allows the automation of a 
series of functions, such as, for example, 
the efficiency and direction of solar pan-
els. Located in a pastoral setting, far from 
the rush of large Dutch cities, the space in 
this detached property has been logically 
organised: the bedrooms, located in the 
rear wings, are protected by the immense 
green of the neighbouring woods, ensur-
ing intimacy and privacy for users, while 
the living areas, located in the front wing, 
enjoy panoramic views stretching to the 
horizon. In this house, comfort and energy 
efficiency, together with the preservation of 
natural resources and the balance with the 
surrounding flora, are the trump cards of an 
innovative and ambitious project.

DUTCH INTELLIGENCE

  JOÃO AFONSO RIBEIRO      1 FEDDE DE WEERT; 2,3,4,5 INGA POWILLEIT
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Quando uma firma de arquitetos se lança na cons-
trução da sua nova sede, antevê-se um resultado 
que vá ao encontro das linhas conceptuais que 
marcam o estilo do atelier. Foi com isso em mente, 
que a firma canadiana STGM projetou um edifício 
ecofriendly, localizado na Cidade do Quebec. Desta 
forma, sempre a pensar no ambiente e na eficiência 
energética, os arquitetos da STGM desenvolveram 
um edifício recheado de apetrechos inteligentes, 
desenhados no sentido de reduzir o impacto am-
biental. Desde aproveitar a água das chuvas para 
descargas de autoclismo, a torneiras e chuveiros 
em baixo vazão, de forma a minimizar os gastos 
de água potável, passando por uma parede solar, 
erguida sob a ala sudoeste do edifício que funciona 

como um aquecedor de ar natural, são muitas as 
soluções high-tech focadas no conceito ecofriendly. 
Na garagem, as baterias dos carros elétricos dos 
funcionários podem ser recarregadas nos aparelhos 
instalados para esse efeito, enquanto, nos períodos 
livres, um terraço virado a sul convida a um período 
de relaxe ao ar livre. As janelas amplas acolhem a 
luz natural que, apesar de escassa nesta região do 
planeta, é apreciada pelos funcionários e considera-
da um fator de motivação e inspiração no trabalho. 
Com uma área de 1000 m2, este edifício de dois 
andares aposta numa construção longitudinal, com 
orientação solar e um conjunto de sistemas eficien-
tes, num estilo sóbrio e contemporâneo. 

When an architectural firm embarks on the con-
struction of its new headquarters, the expectation 
is that the result meets with the concepts behind 
the studio’s style. It was with this in mind that the 
Canadian firm STGM designed an eco-friendly 
building, located in Quebec City. In this way, with the 
environment and energy efficiency always in mind, 
STGM’s architects have developed a building packed 
with smart features, designed so as to reduce its 
environmental impact. From making use of rainwater 
to flush toilets, to low-flow taps and showerheads, 
to reduce the consumption of drinking water, to the 
solar wall, erected on the south-west façade of the 
building, which preheats fresh air, there are many 

high-tech solutions focused on the eco-friendly con-
cept. In the garage, the batteries of the employees’ 
electric cars can be recharged on devices installed 
for this very purpose, while, in down times, the south 
facing terrace offers a place to relax in the open air. 
The large windows let in natural light, which, despite 
its scarcity in this part of the planet, is appreciat-
ed by the employees and considered a factor for 
motivation and inspiration for work. With an area 
of 1000 sqm, this two-storey building focuses on 
longitudinal construction, on exposure to the sun, 
and on a series of efficient systems, in a simple and 
contemporary style.

ECOLOGIA E EFICIÊNCIA DE MÃOS DADAS

ECOLOGY AND EFFICIENCY HAND IN HAND

STGM Architects Head Office
 JOÃO AFONSO RIBEIRO      STÉPHANE GROLEAU
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Com formas distintas e irregulares, esta 
casa é composta por placas de diferentes 
dimensões, que se interligam. Na Dune 
House, localizada na costa da ilha de Ters-
chelling, na Holanda, as linhas pretendem 
reproduzir um passeio pelas dunas que, 
com as suas elevações disformes, dão 
forma a um projeto da autoria do gabinete 
Marc Koehler Architects (MKA). Com uma 
vista estonteante para o Mar do Norte, esta 
“casa duna” tem uma base estrutural em 
betão, visível no piso semi-subterrâneo, que 
sustenta a metade superior estruturada 
com painéis de madeira revestidos com tá-
buas de cedro, material que envelhece bem 
e que resiste ao desgaste provocado pelo 
sal. No interior, as referências às dunas mar-
cam também presença, com um caminho 
em espiral responsável por fazer a ligação 
aos quartos, que ficam instalados na parte 
inferior da casa, cabendo aos andares su-
periores albergar a sala e espaços comuns, 
onde se pode deixar deslumbrar por uma 
vista excecional para o Mar do Norte. 

With distinctive and irregular shapes, this 
house is made of interconnected panels of 
varying sizes. In the Dune House, located 
on the coast of the island of Terschelling, in 
the Netherlands, the design intention is to 
reproduce a stroll through the dunes, which, 
with their uneven heights, give shape to a 
project designed by Marc Koehler Architects 
(MKA). With breathtaking views of the North 
Sea, this house in the dunes has a cast 
concrete structural base, visible in the lower 
section of the building, which supports the 
wooden structure above, itself clad with red 
cedar strips, a material that ages well and 
resists the wear and tear caused by the salt. 
Inside, references to the dunes can also be 
found, with a spiralling promenade creating 
the connection to the bedrooms, which are 
located in the lower part of the house, with 
the upper floors housing the living room 
and communal spaces, in which you can be 
amazed by the exceptional views towards 
the North Sea.

A DUNA DO MAR DO NORTE

Dune House
THE DUNE OF THE NORTH SEA  JOÃO AFONSO RIBEIRO      FILIP DUJARDIN
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É neste espaço com mais de 44 mil metros quadra-
dos que se encontra o Museu de História Natural de 
Shanghai, na China. Aqui, mais de 10 mil artefactos, 
oriundos dos quatro cantos do planeta, podem ser 
apreciados e estudados num edifício que contém 
vários espaços de exposição, um cinema 4D e um 
grande jardim exterior. Por seu turno, um átrio que 
se prolonga por 30 metros dá as boas-vindas aos 
visitantes, com a sua imensa luz natural, que provém 
de um impressionante vidro inspirado na estrutura 
celular de animais e plantas. Este formidável projeto, 
da autoria do arquiteto Ralph Johnson do atelier 
Perkins+Will, conquistou a crítica internacional graças 
ao desenho em forma de concha, uma das formas 
geométricas mais puras encontradas pela natureza, 
que faz parte de um extenso leque de associações a 
elementos naturais que se podem encontrar em todo 
o edifício.
Para além do design arrojado, o edifício tem carac-
terísticas bioclimáticas, dado que incorpora variadas 
soluções inteligentes, idealizadas com o objetivo de 
adaptar o museu às condições ambientais que o ro-
deiam, tornando-o confortável e eficiente, como disto 
é exemplo a ‘pele’ inteligente que o veste, responsável 
por absorver a luz natural do sol. Mas não é só: outras 
soluções inteligentes, como um tanque oval no pátio 
que fornece arrefecimento por evaporação ou um 
sistema geotérmico que utiliza a energia da terra para 
climatizar o edifício, tornam este museu amigo da… 
história natural. 

UM EDIFÍCIO PARA CONTAR A HISTÓRIA 

Shanghai Natural 
History Museum 

  JOÃO AFONSO RIBEIRO     PERKINS + WILL© Steinkamp Photography 
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Developing over an area of more than 44,000 square 
metres, the Shanghai Natural History Museum, in 
China, houses more than 10,000 artefacts, from the 
four corners of the planet, which can be enjoyed and 
studied in various exhibition spaces, including a 4D 
cinema and a large outdoor garden. For its part the 
30-metre tall atrium welcomes visitors with an abun-
dance of natural light coming through an impressive 
glass wall inspired by the cellular structure of animals 
and plants. This amazing project, by architect Ralph 
Johnson from Perkins+Will has earned international 
acclaim thanks to its design inspired by the nautilus 
shell, one of the purest geometric forms found in 

nature, reverberated in the vast series of natural ele-
ments appearing throughout the building’s façades. 
In addition to its daring design the building is bio-
climatic, incorporating various intelligent systems, 
designed with the aim of adapting the museum to the 
environmental conditions  surrounding it, making it 
comfortable and efficient, as in the case of the intelli-
gent building skin maximising daylight and minimising 
solar gain. Other intelligent solutions include an oval 
pond in the courtyard that provides evaporative cool-
ing, or a geothermal system that uses energy from 
the earth for heating and cooling the building, making 
this museum truly Natural History friendly.

A BUILDING THAT TELLS THE HISTORY 
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Pureza ou serenidade? A dúvida instala-
-se ao procurar a palavra ideal, aquela que 
melhor traduza a essência desta residência 
no Mediterrâneo. Será a pureza, alusiva à 
predominância do branco em toda a casa, 
apenas pontuado pelas tonalidades de azul 
do céu e do mar? Ou será antes a serenida-
de, transmitida pelo cenário tranquilizante 
que envolve a Sardinera House e que se 
estende a todas as divisões? 
Erigida no topo de uma colina em Jávea, 
Alicante, o novo projeto do gabinete espa-

nhol de design e arquitetura Ramón Esteve 
foi concebido para tirar o máximo partido da 
sua localização, entre El Portixol e Cala 
Blanca. Simultaneamente recatada e rece-
tiva ao exterior, a Sardinera House revela 
duas faces distintas, quase duas perso-
nalidades opostas: enquanto a fachada da 
entrada, hermética e opaca, é protegida por 
um sistema automático de persianas, que 
protege da exposição ao sol e limita a visão 
a partir da rua, o lado Este é muito mais per-
meável e transparente. Longe dos olhares 

HARMONIOSO REFÚGIO

Sardinera House
  ESTELA ATAÍDE      MARIELA APOLLONIO 2014

alheios, a casa permite apenas a entrada 
dos elementos naturais, que se transfor-
mam nos componentes decorativos. Tres-
passando sem limites as amplas janelas e 
portas, as cores da natureza dialogam com 
o branco, a cor predominante do edifício. 
Um pouco por toda a casa – das áreas 
comuns no piso térreo, aos quartos no 
primeiro piso, passando pela piscina interior, 
ginásio e sauna na cave –, os espaços e 
divisões são articulados com fluidez. É o 
que acontece, por exemplo, com as pisci-

nas interior e exterior: situadas em níveis 
distintos, estão porém ligadas por uma 
janela longitudinal, através da qual a água 
da piscina exterior lança sombras sobre a 
piscina interior. Numa constante interação 
entre espaços e entre interior e exterior, a 
Sardinera House absorve o doce embalo das 
águas turquesa do Mediterrâneo, incitando 
a uma experiência contemplativa e de fusão 
com a natureza, uma experiência simulta-
neamente pura e serena. 
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Purity or serenity? The doubt arises when 
looking for the ideal word that best trans-
lates the essence of this residence on 
the Mediterranean. Is it purity, given the 
predominance of white throughout the 
house, enhanced solely by the shades of 
blue provided by the sky and the sea? Or is 
it serenity, provided by the peaceful setting 
surrounding the Sardinera House, and flow-
ing into all of its rooms?
Stood on a hilltop in Jávea, Alicante, the 
new project from Spanish architecture and 
design studio Ramón Esteve has been de-
vised to make the very most of its location, 
between El Portixol and Cala Blanca. At the 
same time discreet and receptive to the 
outside world, the Sardinera House reveals 
two different faces, almost two opposing 
personalities: while the hermetic and opaque 
façade of the entrance is protected by an 
automatic system of adjustable shutters, 
which shields it from exposure to the sun 
and limits views from the outside, the 
eastern side is much more permeable and 
transparent. Far from unwanted eyes, the 

HARMONIOUS REFUGE

house allows nothing but the entrance of 
natural elements, which are transformed 
into decorative components. Free to cross 
the boundaries of expansive windows and 
doors, the colours of nature interact with the 
predominant white of the building.
Throughout the house, from the communal 
areas on the ground floor, to the bedrooms 
on the first floor, or the indoor swimming 
pool, gym and sauna in the basement, the 
spaces and rooms enjoy a fluid connec-
tivity. This can be said, for example, of the 
indoor and outdoor swimming pools: located 
on different levels, they are nonetheless 
connected by a longitudinal window through 
which the water of the outdoor pool casts 
its watery shadows onto the indoor pool. 
In a constant interaction between spaces 
and between indoors and out, the Sardin-
era House absorbs the sweet embrace of 
the turquoise waters of the Mediterranean, 
encouraging an experience of contemplation 
and of fusion with nature; an experience that 
is both pure and serene. 
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Este moderno e intrigante edifício orgulha-se de 
ser, desde a sua inauguração, a maior biblioteca dos 
países nórdicos. É em Aarhus, na Dinamarca, que 
este espaço de 30 mil metros quadrados, da autoria 
do atelier Schmidt Hammer Lassen Architects, se 
projeta de frente para o rio e se deixa rodear pelas 
verdes e densas florestas que circundam o porto 
da cidade. A biblioteca destaca-se espacialmente 
graças à sua estrutura envidraçada que simboliza, 
conceptualmente, a abertura do espaço à cultura, ao 
conhecimento, ao rio, à cidade de Aarhus e aos seus 
cidadãos. Olhando a algumas centenas de metros 

de distância, o edifício assemelha-se a uma enorme 
fatia de um polígono, que descansa sobre um con-
junto de quatro monumentais escadarias, dando a 
ilusão de o sustentar e fazendo também com que 
não exista claramente uma “frente” e uma “traseira”. 
É no piso superior, uma vez subidas as escadas, que 
se encontram as cinco áreas distintas de atividade, 
com propósitos distintos. Com a cidade de Aarhus 
a preparar-se para ser a Capital Europeia da Cultura 
em 2017, esta biblioteca assume-se como uma das 
principais estrelas do certame e será parte ativa na 
dinamização do evento. 

A MAIOR BIBLIOTECA DA ESCANDINÁVIA  

Dokk1
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      ADAM MØRK

Since its opening, this modern, intriguing 
building can proudly lay claim to being the 
largest library of the Nordic nations. This 
space developing over 30,000 square me-
tres, designed by Schmidt Hammer Lassen 
Architects, stands in Aarhus, Denmark, 
facing the river of the same name and 
surrounded by green and dense forests 
encircling the city’s port. The library stands 
out spatially thanks to its glass structure, 
which conceptually symbolises the space’s 
openness to culture, to knowledge, to the 
river, to the city of Aarhus and to its citizens. 
Seen from a distance of a few hundred me-
tres, the building resembles a huge slice of a 
polygon, resting a series of four monumental 
stairways, giving the illusion that it is hover-
ing, while blurring the issue of what might be 
its front or back. On the upper floor, having 
climbed the stairs, you find five different 
activity areas, each with distinct purposes. 
With the city of Aarhus preparing to become 
European City of Culture in 2017, the library 
is one of the main attractions of the show 
and will play an active role in stimulating 
the event.     

SCANDINAVIA’S LARGEST LIBRARY

1º ANDAR / LEVEL 1 2º ANDAR / LEVEL 2 3º ANDAR / LEVEL 3
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Um imenso relvado rodeia uma estrutura 
em madeira escura, que parece questionar 
as leis da física, já que apenas se sustenta 
em três peças mestres: uma vertical, que 
funciona como um gigante pilar central, e 
duas horizontais, que formam um longo 
bloco maciço. Da autoria do arquiteto Todd 
Saunders que, neste projeto, se desafiou a 
projetar a sua própria casa de família, a 
Villa S, construída nos subúrbios da cidade 
de Bergen na Noruega, interpreta alguns 
dos mais audaciosos conceitos modernos 
de arquitetura.
Devido ao imenso frio que se faz sentir nes-
ta região nórdica, os quartos são aquecidos 
com recurso a um sistema alimentado por 
energia geotérmica, tornando o espaço 
eficiente e, simultaneamente, amigo do am-
biente. Já as varandas e terraços, que não 

foram suprimidos, estão incorporados no 
interior da estrutura que os abriga e protege 
das fortes intempéries que fustigam o país 
escandinavo. Neste ambiente bucólico e 
afastado das principais estradas de acesso 
à cidade de Bergen, os interiores esbranqui-
çados e bem iluminados contrastam com 
as cores mais escuras utilizadas no exterior. 
Na consola central, que se estende hori-
zontalmente, encontram-se as principais 
divisões da casa, como a cozinha e as salas, 
enquanto a biblioteca foi instalada no andar 
mais elevado do pilar vertical. Mais do que 
um projeto audacioso e arquitetonicamente 
relevante, o principal propósito de Todd 
Saunders foi construir uma casa que permi-
tisse o contacto com a natureza e providen-
ciasse conforto familiar.  

DESAFIAR AS LEIS DA FÍSICA

Villa S
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      BENT RENÉ SYNNEVÅG 

-  ENTRADA / ENTRANCE
-  SALA DE ESTAR / TV ROOM
-  ARRUMAÇÃO / STORAGE
-  ESPAÇO EXTERIOR / OUTDOOR AREA
-  ZONA DA LENHA / FIREWOOD

1 
2
3
4
5

-  VARANDA / BALCONY
-  SALA DE ESTAR / LIVING ROOM
-  QUARTO / BEDROOM
-  QUARTO DE BANHO / BATHROOM 
-  LAVANDARIA / LAUNDRY ROOM
-  COZINHA / KITCHEN
-  CLOSET / CLOSET

-  ESPAÇO EXTERIOR / OUTDOOR AREA
-  BIBLIOTECA / LIBRARY

6
7
8
9

10
11

12

13
14

3º ANDAR / 3RD FLOOR1º ANDAR / 1ST FLOOR 2º ANDAR / 2ND FLOOR

1 

2 3

3

4

5

6

6

7

8 8

89
9

10 11

12 12
13 13

14
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Os renders deixam a impressão de es-
tarmos perante um ovo gigante com uma 
janela. A Ecocapsule, desenvolvida pelo ate-
lier de arquitetos eslovaco Nice Architects, 
pretende ser uma solução viável no âmbito 
das habitações inteligentes portáteis, cujas 
primeiras unidades se esperam disponíveis 
já em 2016. Esta cápsula é completamente 
independente e autossustentável energeti-
camente, graças a sistemas de aproveita-
mento da energia solar e eólica, que fazem 
dispensar geradores e custos de energia 
associados. A sua forma oval permite ma-
ximizar a recolha de água e orvalho e filtros 
instalados na membrana eliminam 99,999% 
das bactérias. Com um design arrojado tam-
bém no interior, com acabamentos de alta 
qualidade, esta cápsula é aquilo a que se 
pode chamar “hotel de cinco estrelas sobre 
rodas”. A mobilidade, já agora, também não 
foi posta em causa: seja num camião, num 
contentor ou até num simples atrelado, o 
transporte não será problema.  

The renders give the impression that you 
are dealing with a giant egg with a window. 
The Ecocapsule, developed by Slovakian 
architectural firm Nice Architects, aims to be 
a viable solution in terms of portable smart 
homes, the first units of which are expect-
ed to be available in 2016. This capsule is 
entirely independent and energy self suf-
ficient, thanks to systems using solar and 
wind energy, doing away with the need for 
generators and associated energy costs. Its 
oval shape is optimised for the collection of 
rainwater and dew, while the filters built into 
the membrane eliminate 99.999% of bac-
teria. With a daring design inside too, with 
high quality finishes, this capsule is what 
you could call a “five-star hotel on wheels”. 
Mobility hasn’t been compromised either: 
whether on a lorry, in a container, or on a 
simple trailer, transport won’t be a problem.

O SONHO DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA THE DREAM OF ENERGY SUSTAINABILITY

Ecocapsule
A vast lawn surrounds the structure in dark 
wood, which seems to question the laws of 
physics, seeing as it stands on three master 
pieces: one vertical, which works as a giant 
central pillar, and two horizontal, which form 
a long solid block. Designed by architect Todd 
Saunders, who, with this project, challenged 
himself to create a home for him and his 
family, the Villa S, built in the suburbs of Ber-
gen, in Norway, interprets some of the most 
daring modern concepts of architecture. 
Due to the intense cold that is felt in this 
Nordic region, the bedrooms are heat-
ed using a system fuelled by geothermal 
energy, making the space both efficient 
and environmentally friendly. Room has 
been made in the plans for verandas and 
terraces, incorporated into the interior of the 
structure sheltering them and protecting 
them from the bad weather experienced in 
these northern climes. In this rural setting, 
away from main roads leading to the city 
of Bergen, the white and well lit interiors 
contrast with the darker palette used on the 
exterior. In the central console, extending 
horizontally, lie the main rooms of the house, 
such as the kitchen and living space, while 
the library has been placed on the highest 
floor of the vertical pillar. More than a daring 
and architecturally important project, the 
main aim of Todd Saunders was to build a 
house that would enable contact with nature 
and provide family comfort.

DEFYING THE LAWS OF PHYSICS

  JOÃO AFONSO RIBEIRO      ECOCAPSULE 
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No coração do Parque Nacional Maderas del 
Carmen, junto à fronteira norte do México,  
este edifício foi projetado para que se 
integrasse arquitetonicamente com o meio 
envolvente. Se este é o propósito básico de 
qualquer projeto, La Cueva representava 
um desafio extra, dado ser o único edifí-
cio presente naquela área. Foi com este 
objetivo que o estúdio mexicano Greenfield 
se concentrou no desenvolvimento de uma 
villa que se pretendia audaciosa e inovadora 
mas, simultaneamente, sóbria, de modo a 
que não chocasse com os elementos natu-
rais e respeitasse a essência natural desta 
região protegida. Este cuidado explica as 
características muito particulares do edifício, 
que também se explicam pelo facto de o 
seu propósito ser pouco comum: La Cueva 

pretende ser um ponto de repouso e socia-
lização para os investigadores responsáveis 
pelo parque natural, pelo que não dispõe de 
quartos, estando o espaço reservado para 
albergar enormes salas de estar e de jantar, 
com magníficas vistas para a região mon-
tanhosa envolvente. Entrar neste edifício 
sugere a entrada de uma gruta, ou cueva no 
original em espanhol, num espaço que se 
pretende neutro e que simboliza a conexão 
com as particularidades do meio. Orientada 
a norte, de modo a receber o máximo de 
luz solar, esta villa foi construída com uma 
estrutura baseada em pedra e elementos 
de metal e ferro, retirados de uma linha de 
caminho de ferro abandonada, próxima do 
local da construção.  

ARQUITETURA CONTEXTUAL 

La Cueva
-  ACESSO / DORM ROOM ACCESS
-  TERRAÇO PANORÂMICO / PANORAMIC TERRACE
-  CHURRASQUEIRA / GRILL
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3

-  COZINHA / KITCHEN
-  SALA / LIVING
-  CAVE / CAVA

-  SALA DE JANTAR / DINNING
-  QUARTO DE BANHO / BATHROOM 
-  LAREIRA PANORÂMICA / PANORAMIC FIREPIT
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  JOÃO AFONSO RIBEIRO      ADRIÁN LLAGUNO
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In the heart of the Maderas del Carmen 
National Park, close to the northern border 
of Mexico, this building has been designed 
to architecturally integrate into its sur-
roundings. If this is the basic purpose of 
any project, La Cueva represented an extra 
challenge, given that it is the only building in 
that area. It was with this goal in mind that 
Mexican firm Greenfield concentrated on the 
development of a villa that should be daring 
and innovative, but at the same time simple, 
so that it doesn’t clash with the natural 
elements and respects the natural essence 
of this protected region. This care explains 
the very particular characteristics of the 
building, which are also explained by the fact 
that its purpose is very unusual: La Cueva 

is designed to be a resting and socialising 
space for the researchers responsible for 
the nature park, meaning that it has no 
bedrooms, and the space is reserved for 
housing huge living and dining rooms, with 
stunning views of the surrounding moun-
tainous region. Entering this building is like 
entering a cave, or cueva in the original 
Spanish, into a space designed to be neutral 
and to symbolise the connection with the 
specifications of the setting. Facing north, so 
as to receive the maximum in sunlight, this 
villa has been built with a structure based 
on stone and metal and iron elements, taken 
from an abandoned railway, close to the 
construction site.      

CONTEXTUAL ARCHITECTURE
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O AtelierMob celebra este ano uma década de atuação em diversas vertentes da arquitetura. À frente 
estão Andreia Salavessa e Tiago Mota Saraiva, que faz o balanço do que tem sido a construção do atelier. 
Conta-nos que, até 2008, tinham muito trabalho e recebiam um prémio por cada três concursos. Depois a 
partir daí até 2010, ressentiram-se porque, apesar de terem trabalhos públicos para fazer, começou a haver 
paragens nas obras e grandes atrasos nos pagamentos. Nessa altura consideraram sair de Portugal, mas 
ficaram. E, em 2011, decidiram avançar com a ideia de “Trabalhar com os 99%”, ou seja, passaram a angariar 
formas de financiamento para trabalhar com as comunidades que não têm dinheiro para pagar os projetos. 
E foi com esta iniciativa que o atelier conseguiu a sustentabilidade económica de que precisava para conti-
nuar e expandir a sua atividade. 

This year AtelierMob celebrates a decade operating is various areas of architecture. At its helm, Andreia 
Salavessa and Tiago Mota Saraiva, the latter of which joins us to look back over the construction of this 
studio. He tells us that, until 2008, there was plenty of work and they won awards every third competition. 
Then, from 2010 onwards, they suffered because, despite having public works to do, there were holdups in 
the works and major delays in payments. At this point they considered leaving Portugal, but they stayed. 
And, in 2011, they decided to move forward with the idea of “working with the 99%”, or rather, they started 
raising means of finance to work with communities that don’t have the money for pay for projects. And it 
was with this initiative that the studio has achieved the economic stability it needed to continue and expand 
its business.

“Olhamos à volta e há uma
quantidade enorme de coisas onde intervir”

“We look around and there is a 
huge amount of things in which to intervene”

ATELIERMOB  

  SÓNIA GOMES COSTA      1,5 FG+SG; 2,3,4 FRANCISCO NOGUEIRA  

TIAGO MOTA SARAIVA

Onde é que encontram espaço para atuar?
Olhamos à volta e há uma quantidade enorme de 
coisas onde intervir: nas práticas de projeto e cons-
trução, de urbanismo, nas formas de decisão de 
participação, de gestores públicos… há muitas áreas 
que parece que os arquitetos foram perdendo, mas 
que nós estamos empenhados em investir.

Como por exemplo?
As Terras da Costa, na Caparica, é para nós um pro-
jeto muito emblemático e significativo, isto porque 
se trata de um “bairro-de-lata”, com 300 pessoas, e 
foram os representantes da comunidade que, num 
workshop em que participámos, nos pediram para 
trabalhar com eles. O principal problema do bairro 
era o facto de não ter água. O Município de Almada 
reconheceu que havia uma prioridade humana e foi 
muito importante para a aproximação com o bairro. 
Conseguimos financiamento para o projeto da cons-
trução de uma cozinha comunitária. E, quatro anos 
depois, há poucos meses, a água chegou ao bairro 
a partir da cozinha que projetámos. A cozinha é o 

único espaço partilhado do bairro, e é já um ponto 
de encontro da comunidade. Numa segunda fase, 
queremos ali desenvolver um projeto de habitação. 

Em que áreas investem?
Estamos em várias frentes. Estamos a tratar de 
processos de legalização de alguns bairros lisboe-
tas, neste momento são dois. Há espaço para isto, 
até porque 12% da construção na Grande Lisboa não 
está legal. E ao mesmo tempo estamos a procurar 
financiamento para intervenções dentro desses 
espaços públicos. 
As nossas grandes redes têm sido internacionais, 
para troca de experiências. Desde 2012 que circula-
mos muito lá fora. Working with the 99%  (Trabalhar 
com os 99%)  foi apresentada ao Prémio Future 
Cities, e o facto de ter saído vencedora deu maior 
visibilidade à ideia. Estamos agora a participar numa 
grande candidatura comunitária, na sequência de 
termos estado na representação portuguesa da 
Bienal de Veneza, que tem a ver com a criação de 
uma aplicação para iPhone que permitirá trabalhar 

[ TIAGO MOTA SARAIVA E/AND ANDREIA SALAVESSA ]

talking to:
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no centro histórico de Oeiras, e também estamos a 
fazer estudos gráficos de cartazes para um projeto 
de caráter de intervenção na zona de Marvila. Ao 
mesmo tempo, pensamos a lógica do Informal, aglu-
tinando dados, e há pouco tempo estabelecemos 
uma parceria com um ex-colaborador nosso que 
emigrou para a Suíça, com quem acordámos fazer 
três concursos para aquele país. E já fizemos um.
Nós sempre tentámos diversificar a nossa atividade 
para esticar a nossa destreza intelectual, e fazer o 
que nos dá gozo. E temos conseguido fazer coisas 
além da arquitetura convencional. Exemplo disso 
é a exposição que montámos em 2014 no CCB 
Tanto Mar, onde, a partir de um dispositivo modular, 
apresentámos 33 projetos agrupados em cinco 
temas que caracterizam o contexto da intervenção: 

Emergência, Escassez, Urbano, Informal e Formal. 
Conseguimos fazer esta exposição com o apoio da 
DGArtes. E para nós foi importante este projeto. 

O que é um bom projeto?
Um bom projeto será útil e bem integrado no con-
texto urbano. Acho que o pior para a arquitetura não 
é a má utilização dos edifícios… é a não utilização, o 
abandono. A arquitetura é sobretudo uma ativi-
dade intelectual e de produção de conteúdos, e 
pressupõe pensar e discutir problemas e procurar 
soluções. É importante ouvir o que os clientes têm 
para dizer… a capacidade de escuta e de comunicar 
é muito importante no trabalho de arquitetura. 

Onde buscam inspiração?
Andamos a ver o que a nossa rede de contactos 
anda a fazer e vamos construindo plataformas e 
sistemas de apoio, para nos inspirarmos nos bons 
modelos já testados e experimentados. 

projetos que tem muito a ver com as candidaturas 
comunitárias, e com a realidade de ter vários muni-
cípios a contactarem-nos para intervir. 
Acho que houve uma tendência inicial que teve 
muito a ver com o nosso percurso internacional 
de trabalho, com o culto da internacionalização a 
dominar, e foi assim que começámos a ter ainda 
mais trabalho aqui em Portugal. Também temos 
investido muito no trabalho em conjunto com as 
universidades, através de intercâmbios com centros 
de investigação, com apoio científico, mas numa 
empresa, por isso requer financiamento. Há várias 
portas abertas que gostávamos ainda de desenvol-
ver… é provável que isso aconteça no próximo ano. 

Têm procurado alargar o leque de atividade, é isso?
Sim… nunca fomos pela especialização. Temos vá-
rias valências. Por exemplo, estamos agora a tratar 
de fechar um plano de pormenor com um município, 
que é urbanismo convencional puro e duro. Estamos 
ainda a fazer o projeto de execução de uma casa 

“Conseguimos fazer muito com 
poucos recursos financeiros”

e registar, por exemplo, processos de licenciamento, 
entre outras coisas. Conseguimos que Lisboa servis-
se como estudo de caso e também vai ser uma das 
três cidades onde esta aplicação virá a ser testada. 
Cria-se assim uma dinâmica importante para nós, 
não só pela projeção internacional, mas também para 
diversificar os modelos de financiamento, dependen-
do cada vez menos das decisões políticas que têm 
tido um tremendo impacto económico. Nós só avan-
çamos com os projetos quando existe financiamento. 
Estamos a prestar serviços de arquitetura e não 
fazemos voluntariado. É certo que agora trabalhamos 
mais por menos dinheiro. Produz-se muito, de forma 
intensa aqui no atelier. Conseguimos fazer muito com 
poucos recursos financeiros. 

Nestes 10 anos, o que tem marcado o AtelierMob?
Temos funcionado mais ou menos por ciclos de três 
anos de mudança: 2008-2011, com a depressão, 
depois até 2014, a retoma com os financiamentos, e 
este ano iniciamos um novo ciclo com um fluxo de 

Where do you find space to operate?
We look around and there is a huge amount of 
things in which to intervene: in the practices of 
project and construction, of urbanism, in the forms 
of making the decision to participate, of public 
administrators… there are many areas that it seems 
architects were losing, but to which we are commit-
ted to investing.

Like what, for example?
Terras da Costa, in Caparica, is for us a very illus-
trative and important project, because it concerns 

a “shanty town”, housing 300 people, and it was the 
community’s representatives, who, during a work-
shop we took part in, asked us to work with them. The 
neighbourhood’s main problem was that it didn’t have 
water. Almada council recognised that there was a 
human priority and it was very important for a better 
relationship with the neighbourhood. We arranged 
financing for the construction project of a commu-
nity kitchen. And, four years later, a few months ago, 
water finally reached the neighbourhood through the 
kitchen we designed. The kitchen is the neighbour-
hood's only shared space, and is already a meeting 
place for the community. In a second phase, we want 
to develop a housing project there.

In which areas do you invest?
We are working on various fronts. We are dealing 
with legalisation procedures in some Lisbon neigh-
bourhoods; at the moment there are two. There is 
space for this, not least because 12% of construction 
in Greater Lisbon is not legal. And at the same time 
we are looking for finance for interventions within 
these public spaces.
Our large networks have been international, to 
exchange experience. We have been abroad a great 
deal since 2012. Working with the 99% was pre-
sented at the Future Cities Prize, and the fact that 
it won the competition added further to the idea’s 
visibility. We are now taking part in a large EU bid, in 
light of our role representing Portugal at the Venice 
Biennale, which involves the creation of an iPhone 
application that allows you to work on and register, 
for example, licensing procedures, among other 
things. We managed to use Lisbon as a case study 
and it will also be one of the three cities in which this 
application will be tested. An important dynamic is 
thus created for us, not only in terms of our interna-
tional profile, but also for diversifying finance models, 
depending less and less on political decisions that 
have had a tremendous economic impact. We only 
go ahead with projects when we have the financing. 
We are providing architecture services and we are 
not volunteers. Of course we now work more for less 
money. A lot is produced and intensely, here in the 
studio. We have managed to do a lot with limited 
financial resources. 

During these 10 years, what has marked AtelierMob?
We have operated, more or less, according to 
three-year cycles of change: 2008-2011, with the 
depression, afterwards up to 2014, the recovery with 
financing, and this year we have started a new cycle 
of projects, which has a lot to do with EU funding ap-
plications, and with the fact that many municipalities 
have been contacting us to do work.
I believe that there was an initial tendency that had 
a great deal to do with our international trajectory, 
with the culture of internationalisation dominating, 
and that was how we started to have even more 
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device, we presented 33 projects divided into five 
subject matters characterising the context in which 
they were implemented: Emergency, Scarcity, Urban, 
Informal and Formal. We managed to do this exhi-
bition with the support of DGArtes. And this project 
was important for us. 

What is a good project?
A good project will be useful and well integrated into 
the urban context. I think that the worst thing for 
architecture isn’t the poor use of buildings… it is not 
being used, abandonment. Architecture is above 
all else an intellectual activity, and of producing 
content, and it presupposes thinking and discussing 
problems and looking for solutions. It is important 
to listen to what clients have to say… the ability 
to listen and to communicate is very important in 
architecture work.

Where do you look for inspiration?
We go through what our network of contacts is up to 
and we build platforms and support systems, to find 
inspiration in good, tried and tested models. 

"We have managed to do a 
lot with limited financial 
resources"

work here in Portugal. We have also invested heavily 
in work in conjunction with universities, through 
exchanges with research centres, with scientific 
support, but in a company, as this requires financ-
ing. There are several doors that are open that we 
would also like to develop… this will probably happen 
in the coming year.

You have sought to broaden the scope of your busi-
ness, then?
Yes… we have never specialised. We have several 
areas of expertise. For example, we are now dealing 
with completing detailed planning with a municipality, 
which is conventional urbanism, pure and simple. We 
are also developing a project for a house in the his-
toric centre of Oeiras, and we are also doing graphic 
research for posters for a project to be implemented 
in the Marvila area. At the same time, we have come 
up with the logic of Informal, integrating data, and 
not long ago we established a partnership with a 
former employee of ours who has moved to Switzer-
land, with whom we have agreed to make three bids 
in that country. And we have already done one.
We always try to diversify our business to stretch 
out our intellectual ability, and to do what we enjoy. 
And we have managed to do things beyond con-
ventional architecture. An example of this is the 
exhibition we organised in 2014 at the Belém Cultural 
Centre, entitled Tanto Mar, where, through a modular 
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Passeamos pelo centro de Abrantes, e não se encontra 
vivalma. O calor recomenda recato, mas estamos em pleno 
180 Creative Camp... No Cineteatro S. Pedro, um pequeno 
grupo ouve a equipa do projeto Domesticity, que venceu o 
open call, apresentar o trabalho de duas semanas no espa-
ço público. O nosso debate é a seguir. Estas pessoas vão 
desaparecer, para ver outra coisa qualquer, e vamos ficar só 
nós. Entre eles e nós, estranhos a esta realidade Abrantina, 
apenas as máquinas de filmar e fotografar. Cada um tem os 
seus suportes media de disseminação do seu trabalho, que 
será visto por gente longe daqui, por gente que nunca veio 
aqui. O nosso contacto é tangencial, epidérmico. Estamos 
demasiado ocupados a produzir os nossos próprios projetos 
para ter tempo para assistir aos dos outros. 
O espaço onde nos encontramos tem capacidade para 800 
pessoas mas, para além de nós, mais ninguém. A tecnologia 
proporciona o acesso a qualquer evento sem sair de casa, 
e de uma forma cada vez mais rápida. Reunimo-nos para 
uma conversa sobre arquitetura e visibilidade, ou Habitar 
Portugal que não se vê?, temos uma parceria com o Canal 

180, mas será exatamente isto que queremos?! Plataformas 
como Canal 180 ou Arch Daily não potenciam, precisa-
mente, o tipo de aceleração que dissolve o espaço público 
e de encontro? Invisibilidade não é apenas resultado da 
distância mas também da velocidade. A ânsia da novidade 
apaga aquela imediatamente anterior. Em vez de dar um 
maior controlo aos arquitetos, colocando mais e melhores 
ferramentas de projeto à sua disposição, a tecnologia tem, 
de facto, vindo a reduzir drasticamente a sua esfera de in-
fluência. Começa a notar-se uma tendência para reivindicar 
um regresso às origens, ao essencial. Da Bienal de Veneza 
de 2014, de Rem Koolhaas e dos seus Fundamentals, à 
Trienal de Lisboa de 2016, de Diogo Seixas Lopes e André 
Tavares concebida em torno da ideia de ‘pausa’, de reflexão, 
numa aposta claramente “disciplinar”, depois de muitas 
direções, assistimos ao momento em que a arquitetura se 
volta para si própria para repensar os seus princípios, os 
seus fundamentos, e contrariar a tendência para o espaço 
público ir desaparecendo.

Wandering through the centre of Abrantes, we don’t come 
across a soul. The heat recommends peace and quiet, but 
we’re in the middle of the 180 Creative Camp… In the Cinete-
atro S. Pedro, a small group is listening to the team behind 
the Domesticity project, which won the open call, present the 
work of two weeks in the public space. Our debate is to fol-
low. These people will disappear, to see something else, and 
we’ll be left to ourselves. Between them and us, strangers to 
this Abrantes landscape, are nothing but cameras, filming 
and taking pictures. Each has their own media device for 
proliferating their work, which will be seen by people far from 
here, by people who will never come here. Our contact is 
tangential, epidermal. We are too busy to produce our own 
projects to have the time to see those of others.
The space we find ourselves in has room for 800 people, 
but, besides us, there’s no one else. Technology provides 
access to any event without leaving home, and more and 
more quickly. We meet up for a chat about architecture and 

viability, or Living Portugal that can’t be seen? We have a 
partnership with Canal 180, but is this really what we want?! 
Don’t platforms such as Canal 180 or Arch Daily precise-
ly empower the kind of acceleration that dissolves public 
space and meeting space? Invisibility isn’t just the result of 
distance, but also of speed. Eagerness for what’s new rubs 
out what came immediately beforehand. Instead of giving 
greater control to architects, placing more and better project 
tools at their disposal, technology has, in fact, drastically 
reduced its sphere of influence. You can start to see a trend 
reclaiming back to basics, to the essential. From the 2014 
Venice Biennale, with Rem Koolhaas and his Fundamentals, 
to the 2016, with Diogo Seixas Lopes and André Tavares, 
conceived around the idea of ‘pausing’, of reflection, in a 
clearly “disciplinary” focus, after so many directions, we are 
witnessing the moment in which architect is looking in on 
itself, to rethink its principles, its fundaments, and to counter 
the trend of public space disappearing.

O ressurgir do interesse na arquitetura pelos arquitetos

The resurgence of interest in architecture by architects

[A] AINDA ARQUITECTURA  •  COMISSÁRIO NACIONAL HABITAR PORTUGAL 12-14
[A] AINDA ARQUITECTURA  •  NATIONAL COMMISSIONER HABITAR PORTUGAL 12-14

Luís Tavares Pereira
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Recorrendo a um sedutor diálogo de brilhos 
e reflexos, o requintado hotel Plaza Athénée, 
em Paris, convida os hóspedes a entrarem 
num mundo de fantasia para descobrirem a 
nova personalidade do restaurante e do bar, 
recém-decorados. Assinada pela dupla criati-
va Patrick Jouin e Sanjit Manku, a renovação 
veio trazer uma nova aura a estes espaços 
que tanto impacto têm na personalidade do 
famoso hotel de luxo parisiense. 
Entrando no restaurante, o olhar é imediata-
mente atraído para as cúpulas em aço inoxi-
dável, que escondem confortáveis bancos e 
que refletem o brilho dos milhares de cristais 
dos lustres suspensos no teto, os únicos ele-
mentos mantidos da decoração anterior. 

JOGO DE REFLEXOS 

Using a seductive dialogue of light and 
reflection, the exquisite Plaza Athénée 
hotel, in Paris, invites its guests to enter a 
fantasy world and discover the personality 
of the freshly decorated restaurant and bar. 
Designed by creative duo Patrick Jouin and 

INTERPLAY OF REFLECTIONS 

Plaza Athénée 
  ESTELA ATAÍDE      1,2,4 PIERRE MONETTA; 3 LUC BOEGLY

Com recurso a diferentes organizações es-
paciais, iluminação e tableware, o restauran-
te está dividido em dois ambientes distintos: 
um para o pequeno-almoço e outro para 
a haute-cuisine, onde se saboreiam as 
incríveis criações do chef Alain Ducasse. 
Transitando do restaurante para o bar, as 
cores neutras e suaves dão lugar ao toque 
quente da madeira, que surge audaciosa-
mente combinada com o tom forte do tecido 
azul, que desenha no teto nuvens delicadas, 
que completam o ambiente de fantasia que 
se sente nos dois espaços redecorados. 

Sanjit Manku, the renovation has brought a 
new aura to these spaces that have such 
an impact on the personality of the famous 
Parisian luxury hotel.
Upon entering the restaurant, the eye is 
immediately drawn to the stainless steel 
domes, which house comfortable seating 
and which reflect the glow of thousands of 
crystals from the chandeliers hanging from 
the ceiling - the only things that remained 
from the previous décor. Using varying 
means of spatial organisation, lighting and 
tableware, the restaurant is split into two 
distinct environments: one for breakfast and 
one for haute-cuisine, where guests can 
enjoy the incredible creations of chef Alain 
Ducasse. Crossing from the restaurant to 
the bar, the soft, neutral colours give way 
to the warm touch of wood, boldly com-
bined with the strong hue of the blue fabric, 
outlining delicate clouds on the ceiling, which 
complete the fantasy environment that  
can be felt throughout the two redeco- 
rated spaces.
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Manolo Blahnik
  ESTELA ATAÍDE      QUINTIN LAKE

Os diamantes podem ser os melhores ami-
gos das mulheres, mas os sapatos são com 
certeza a sua maior paixão e os desenha- 
dos por Manolo Blahnik conquistam com 
certeza o lugar de amor maior nos cora- 
ções femininos. 
Famoso pelos seus designs elegantes,  
Manolo Blahnik transporta para as suas 
lojas a personalidade dos sapatos que de-
senha. Para delinear a nova loja em Londres, 
situada no Shoe Heaven, no quinto piso dos 
armazéns Harrods, um espaço dedicado às 
melhores marcas de calçado, Blahnik recor-
reu ao arquiteto Nick Leith-Smith. 
Inspirando-se na assinatura do arquiteto 
austríaco Josef Hoffman, um dos princi-
pais defensores da Art Nouveau europeia, 
o espaço colorido desenhado por Nick 
Leith-Smith remete para os interiores de 
uma mansão fin-de-siècle. Aplicando traços 
geométricos no teto, móveis, painéis de 
madeira e áreas de exposição, garantiu-se 
uma composição precisa de linhas verticais 
e formas diagonais que criam indubitavel-
mente um ambiente ao estilo Art Nouveau. 
Formando uma combinação equilibrada com 
peças vintage, as cadeiras, sofás e abat-
-jours são verdadeiras explosões de cor, que 
não retiram porém a atenção dos sapatos, 
delicadamente dispostos de maneira a se-
rem as verdadeiras estrelas do espaço. 

INSPIRAÇÃO ART NOUVEAU
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Diamonds may be a girl’s best friend, but 
shoes are certainly her greatest passion 
and those designed by Manolo Blahnik will 
definitely win a place in women’s hearts, as 
their greatest love.
Famous for his elegant designs, Manolo 
Blahnik transfers the personality of the 
shoes he designs into his stores. To draw 
up the new store in London, located in Shoe 
Heaven, on the fifth floor of Harrods depart-
ment store, a space dedicated to the finest 
footwear brands, Blahnik turned to architect 
Nick Leith-Smith.
Drawing inspiration from Austrian archi-
tect Josef Hoffman, one of the greatest 

advocates of European Art Nouveau, the 
colourful space designed by Nick Leith-
Smith refers to the interiors of a fin-de-
siècle mansion. Applying geometric lines to 
the ceiling, furniture, wood panelling and the 
display areas, assured a precise composi-
tion of vertical lines and diagonal shapes 
that undoubtedly create an Art Nouveau 
style ambience. Forming a balanced combi-
nation with vintage pieces, the chairs, sofas 
and lampshades are veritable explosions of 
colour, yet at the same time they do not take 
the attention away from the shoes, which 
are delicately arranged to make them the 
true stars of this space.

ART NOUVEAU INSPIRATION 

 

58  



Fábrica do Chocolate
  MARIA PIRES      1 PAKO GUERRERO; 2,3,4 JOSÉ CAMPOS



No longínquo ano de 1914, abria em Viana do 
Castelo aquela que foi uma das primeiras 
fábricas de chocolate do país. Em 1922, com 
um projeto de José Fernandes Martins, 
estabeleceu-se na Rua do Gontim, num 
edifício que ficou devoluto em 2004, depois 
do encerramento da fábrica. Merecia, porém, 
um outro papel, digno da doce memória de 
vianenses e visitantes. A Fábrica do Cho-
colate reabriu portas, desta vez assumindo 
um caráter diferente: constituir uma oferta 
turística única, educativa e de lazer.
Dentro de um edifício totalmente recuperado 
vive um Museu interativo, onde o chocolate 
e o cacau são protagonistas; um Restauran-
te que proporciona degustações singulares, 

UM MUNDO ENCANTADO

integrando o chocolate em pratos doces 
e salgados; uma Loja onde os visitantes 
podem adquirir doces recordações; a organi-
zação de Eventos cuja única condição é 
que o chocolate esteja presente; e um Hotel 
de charme onde, para além de se poder 
usufruir de tratamentos rejuvenescedores 
de chocoterapia, os quartos/suítes são 
temáticos, quer inspirados em contos ou 
filmes que versam sobre o chocolate, quer 
em algumas marcas de eleição.
O aroma doce parece espalhar-se de novo 
pela cidade e, lá dentro, há um mundo en-
cantado, feito de histórias, experiências, per-
sonagens e de um ‘rei’ chamado chocolate.

In the distant year of 1914, Viana do Castelo 
saw the opening of what was one of the 
country’s first chocolate factories. In 1922 
it set up business in the Rua do Gontim, 
in a building designed by José Fernandes 
Martins, which was vacated in 2004 after 
the factory closed down. But it deserved a 
second chance, another role, worthy of the 
sweet memory of the people of Viana do 
Castelo and visitors. Thus the Fábrica do 
Chocolate [Chocolate Factory] reopened its 
doors, this time taking on a new character: 
as a unique tourist, educational and leisu- 
re attraction.
Inside a fully refurbished building we now 
find an interactive museum, where chocolate 
and cocoa have a starring role; a restaurant 

AN ENCHANTED WORLD

that offers unique tastings, incorporating 
chocolate in sweet and savoury dishes; a 
shop where visitors can buy sweet souve-
nirs; event organisation, for which the only 
condition is the presence of chocolate; and 
a boutique hotel, where, in addition to being 
able to enjoy rejuvenating ‘chocotherapy’ 
treatments, the rooms/suites are themed, 
either drawing inspiration from tales or films, 
which deal with chocolate, or from some 
selected brands.
The sweet aroma seems to once again 
drift throughout the town and, inside, there 
is an enchanted world, made of stories, 
experiences, characters and a ‘king’
called chocolate.
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Esta farmácia em Bucareste, na Roménia, 
pretende metamorfosear a imagem de um 
espaço que, normalmente, é melancólico 
e pouco apelativo. O cliente, dono de uma 
cadeia de farmácias na Roménia, pretendia 
reconstruir a imagem da sua loja, repensan-
do-a e aprimorando-a. Da autoria de Omid 
Ghannadi, este espaço vem transmitir a 
noção de um ambiente quente, acolhedor 
e que, acima de tudo, pretende trans- 
mitir conforto. 
A farmácia, situada em Dorobanti, uma das 
zonas mais exclusivas da capital rome-
na, conhecida pelo seu glamour e caráter 
boémio, é a génese de um espaço que se 
enquadra perfeitamente com o ambiente 

GLAMOUR COMERCIAL 

em seu redor. No interior, a atmosfera é 
harmoniosa e equilibrada, predominando 
inúmeras caixas de madeira dispostas ao 
longo de todo o edifício, bem como o chão 
“xadrez” em mármore. De forma a criar uma 
conexão ao passado, fez-se uma aposta 
numa decoração vintage, onde as garrafas 
antigas e os quadros a giz preenchem e 
dão cor ao espaço. A iluminação, contínua 
de fora para dentro, transmite uma ideia de 
espaço único, interligando os ambientes in-
terior e exterior. Esta farmácia, mais do que 
um mero espaço comercial, é merecedora 
de uma visita, onde os detalhes não podem 
ser descurados.  

This chemist’s in Bucharest, Romania, aims 
to change the image of an environment that 
is usually rather gloomy and unappealing. 
The client, who owns a chain of chemist’s 
shops in Romania, wanted to redesign the 
image of his shop, rethinking it and improv-
ing it. Designed by Omid Ghannadi, this 
space now conveys warmth, cosiness and, 
above all, comfort.
Located in Dorobanti, one of the Romanian 
capital’s most exclusive neighbourhoods, 
known for its glamour and bohemian char-
acter, the chemist’s represents the inception 
of a space that fits perfectly with the envi-

BUSINESS GLAMOUR

ronment surrounding it. The interior boasts 
a harmonious and balanced atmosphere, in 
which wooden boxes arranged throughout 
the shop and the checkerboard marble floor 
provide standout features. The vintage décor 
creates a connection to the past, with old 
bottles and chalkboards filling and adding 
colour to the space. The continuous lighting, 
from the outside to the inside, gives the idea 
of a   single space, thus connecting the indoor 
and outdoor environments. More than just 
a retail space, this chemist’s is well worth 
a visit, with all its details impossible 
to overlook. 

Farmacia
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      ALEXANDRU DAN
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Shoebaloo Koningsplein
  JOÃO AFONSO RIBEIR0     JEROEN MUSCH

É em Amesterdão que se pode encontrar 
a Shoebaloo Koningsplein, um projeto de 
design de interiores marcadamente van-
guardista. A loja de calçado é um projeto da 
autoria da MVSA Architects, um reconhe-
cido estúdio de arquitetura holandês, que 
aposta num estilo ultramoderno e minima-
lista. Em pleno coração da capital holandesa, 
a loja distingue-se pela inovação do design, 
bem como pelos dois espaços elípticos que 
gravitam conjuntamente rumo ao centro  
do espaço. 

BRANCO ELÍPTICO 

Amsterdam is the place where you can 
find Shoebaloo Koningsplein, a markedly 
avant-garde interior design project. The shoe 
shop is a project by MVSA Architects, a 
renowned Dutch architectural firm, favouring 
an ultramodern and minimalist style. Right 
in the heart of the Dutch capital, the shop 
stands out for its design innovation, as well 
as the two elliptical spaces, jointly gravitat-
ing towards the centre of the space.

ELLIPTICAL WHITE
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T2 Shoreditch
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      ANDREW MEREDITH

A famosa marca de chá australiana T2 
abriu a sua primeira loja internacional em 
Londres, onde os interiores foram desenha-
dos no sentido de simbolizar a secular arte 
de fazer e beber chá. Nesta loja, os balcões 
transparentes permitem ver diretamente 
para o interior das gavetas, que contêm 
vários instrumentos utilizados no fabrico do 
produto. Bem no centro, várias estações de 
degustação convidam os clientes a provar e 
a saborear diferentes tipos de chás, que vão 
ao encontro dos gostos mais variados. O 
projeto, da autoria do atelier Landini, marca a 
terceira colaboração com a conhecida mar-
cas de chás, depois de ter sido já respon-
sável pela sede em Melbourne e de estar a 
preparar o quarto projeto, com a criação da 
T2 de Nova Iorque. 

SABOR AUSTRALIANO

Famous Australian tea brand T2 has opened 
its first international store in London, with its 
interiors having been designed to symbolise 
the secular art of making and drinking tea. 
The transparent counters in this store allow 
customers to see directly into the inside of 
the drawers, which contain various instru-
ments used in the making of the product. 
Guests are invited to taste and enjoy varying 
types of teas at the various tasting stations 
located in the centre of the store. Landini 
designed the store, in a project marking the 
studio’s third collaboration with the well-
known tea brand, including the design of T2’s 
Melbourne headquarters. 
It is now embarking on the fourth project – 
the creation of the T2 store in New York.

AUSTRALIAN FLAVOUR
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Denver Union Station
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      GARRETT ROWLAND
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O projeto da Denver Union Station, da 
autoria da AvroKO, pretendia repensar e 
redesenhar alguns dos espaços públicos
da estação de comboios da cidade norte- 
-americana, em atividade desde 1881. Assim, 
os criativos focaram-se num projeto que 
pretendia integrar, de uma forma inteligente, 
elementos como o The Great Hall—o espaço 
central da estação—bem como dois restau-
rantes/bar: o Terminal Bar e o The Cooper 
Lounge. A ideia passou por tornar eficiente a 
‘sala de estar’ da estação, tendo sido manti-
da a estrutura arquitetónica original. Nesse 
sentido, a equipa procurou aprimorar os 
elementos existentes, pintando as paredes 
de branco e criando colunas com iluminação 
pensadas no sentido de definir o espaço 
com detalhes sem, para isso, lhe retirar a 
grandiosidade que o caracteriza. Assim, o 
legado centenário da estação foi preservado, 
tendo sido incluídos elementos vintage na 
decoração, como detalhes de malas retro, 
que, uma vez integradas no estilo moder-
nista no design, cooperam numa simbiose 
equilibrada e acolhedora. 

O REDESENHAR DA HISTÓRIA

The aim of the Denver Union Station project, 
by AvroKO, involved rethinking and rede-
signing several public spaces of the US 
city’s train station, which has been operat-
ing since 1881. The designers thus focused 
on intelligently integrating elements such 
as The Great Hall—the station’s central 
space—in addition to two restaurants/bars: 
the Terminal Bar and The Cooper Lounge. 
The idea involved making the station’s ‘living 
room’ efficient, while retaining the original 
architectural structure. With this in mind the 
team sought to improve the existing ele-
ments, painting the walls white and creating 
columns with lighting designed to define the 
space with details, without taking anything 
away from its inherent grandeur. Thus, the 
age-old legacy of the station has been pre-
served, with vintage elements, such as retro 
suitcase detailing, having been included 
in the décor, which, once integrated in the 
modernist design, cooperate in a balanced 
and welcoming symbiosis.

REDESIGNING HISTORY 
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then gradually becoming wider in order to 
disguise the pillar’s existence. From the two 
receptions, the space develops lengthwise 
along a corridor where a transparent glass 
core volume, placed in the middle, allows 
the natural light to fill the space. The client, 
one of the leading Australian oral surgeons, 
also asked for the design of a professional 
space where peers would have the opportu-
nity to watch some of the dental procedures 
carried out at the clinic. To this end, a glazed 
observation room was built on a higher 
level, which, together with a camera and 
large screen, allows fellow surgeons to view 
procedures from close-up.

Portuguese architectural firm Pedra da 
Silva was invited to reinvent a dental clinic 
in Sydney. The greatest challenge of this 
project on the other side of the world was to 
make room for two receptions, which could 
function separately, but which, at the same 
time, could harmoniously coexist. However, 
a concrete pillar, stood between the two 
spaces, couldn’t be budged, creating an 
unsightly visual effect. A sculptural wooden 
element was thus created to hide it, serving 
as a divider between the two receptions, yet 
allowing a partial visual connection between 
the two spaces, with suspended wooden 
blades starting off as narrow elements and 

REINVENT AND CAMOUFLAGE

Care Implant Dentistry
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      FERNANDO GUERRA 

A firma de arquitetura portuguesa Pedra da 
Silva foi convidada a reinventar uma clínica 
dentária em Sidney. O maior desafio deste 
projeto, do outro lado do mundo, passa-
va por abrir espaço para duas receções, 
que pudessem funcionar separadamente 
mas que, simultaneamente, convivessem 
de uma forma harmoniosa. No entanto, 
um pilar de betão, colocado entre os dois 
espaços, resistia teimosamente, criando um 
efeito visual pouco apelativo. Para o ‘escon-
der’ foi criado um elemento escultórico em 
madeira, que serve como marca divisória 
entre as duas receções e que permite uma 
parcial conexão visual entre os dois espa-
ços. Assim, as lâminas de madeira crescem 
gradualmente, começando como elementos 

REINVENTAR E CAMUFLAR

estreitos para depois se alargarem gra-
dualmente de forma a camuflar a existên-
cia do pilar. A partir das duas receções, o 
espaço desenvolve-se longitudinalmente 
ao longo de um corredor, onde um núcleo 
transparente, colocado sensivelmente a 
meio, permite que a luz natural preencha o 
espaço. O cliente, um dos mais conceitua-
dos cirurgiões orais australianos, solicitou 
ainda que fosse pensado um espaço onde 
profissionais convidados tivessem a possibi-
lidade de assistir a alguns dos procedimen-
tos dentários levados a cabo na clínica. Para 
isso, foi edificada uma sala de observação 
num nível mais elevado, envidraçada, que, 
juntamente com uma câmara, permite uma 
observação atenta. 
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Mais do que um espaço hoteleiro, In Porto Gallery 
Guesthouse é uma experiência verdadeiramente 
sensorial. Conforto, luxo, sensualidade e glamour foi 
o que o Atelier de Arquitetura de Interiores Sheila 
Moura-Azevedo conferiu ao espaço, concretizando 
a vontade do cliente: criar uma guesthouse de alto 
nível e, ao mesmo tempo, expor obras de arte valio-
sas, sem se tornar num espaço rígido e formal.
A zona circundante é por si só uma obra de arte, 
o centro histórico da Invicta, mas a viagem visual 
que se experimenta ao entrar transporta-nos para 
uma nova dimensão, proporcionada pela decoração 
e por obras de artistas de renome, como Armanda 
Passos, Margarida Cepeda, Francois Legrand, Noro-
nha da Costa, Paulo Ossião, entre muitos outros. O 
edifício já havia sido restaurado, mas foi necessário 
adaptá-lo às novas funções de um pequeno hotel 
“que inspirasse, que levasse à contemplação, ao 
repouso, que permitisse o bem-estar e o extremo 
conforto”. A ‘área expositiva’ começa desde logo na 
receção: emoldurado pela calçada portuguesa do 

piso e pela pedra original das paredes está o espaço 
de exposições temporárias, que se complementa 
com peças requintadas de mobiliário, de decoração 
e iluminação. À medida que se sobe a escadaria vão 
surgindo várias telas que aguçam o espírito para o 
que vem a seguir: uma sala de refeições onde um 
magnífico quadro se conjuga harmoniosamente 
com todos os elementos decorativos. Ao fundo, 
há um acesso ao exterior, resguardado por uma 
célula em vidro e aquecido, quando necessário, por 
uma eco-lareira, de onde se têm vistas sobre um 
jardim romântico.
Intuição, Sonho, Imaginação, Perfeição, Fantasia e 
Ilusão poderiam ser as sensações provocadas por 
espaços assim. E são, mas são também os nomes 
dos quartos nos quais, a partir de um quadro e uma 
escultura, únicos e diferentes em todos as áreas, se 
desenvolveu toda a decoração, interpretando a arte 
e fazendo arte, através de cores, texturas, materiais 
e peças desenhadas para criar ambientes perfeitos.

ARTE EM HARMONIA

In Porto Gallery Guesthouse
  MARIA PIRES      CONSTANTINO LEITE 
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ART IN HARMONY

More than a hotel environment, the In Porto Gallery 
Guesthouse is a truly sensorial experience. Com-
fort, luxury, sensuality and glamour is what Interior 
Design Atelier Sheila Moura-Azevedo has given this 
space, making true the client’s wishes to create a 
high-standard guesthouse, while at the same time 
exhibiting valuable works of art, without becoming a 
rigid and formal space.
The surrounding area, Oporto’s historic centre, is 
in itself a work of art, but the visual journey guests 
experience upon entering takes them to a new 
dimension, provided by the décor and the works of 
renowned artists like Armanda Passos, Margarida Ce-
peda, François Legrand, Noronha da Costa and Paulo 
Ossião, among many others. The building had already 
been restored, but it needed to be adapted it to its 
new purpose as a small hotel “that would inspire, 
would lead to contemplation, to rest, that would allow 
well-being and extreme comfort”. The ‘exhibition area’ 
begins from the outset, in the reception: framed by 

Portuguese calçada flooring and by the original stone 
walls, the space for temporary exhibitions is comple-
mented by exquisite pieces of furniture, decoration 
and lighting. As you make your way up the staircase, 
you are met by a series of canvases, sharpening the 
mind for what comes next: a dining room where a 
magnificent painting harmoniously combines with all 
decorative elements. At the back, there is access to 
an outside area, sheltered by a glass frame, heated, 
when necessary, by an eco-fireplace, and boasting 
views of a romantic garden.
Intuition, Dream, Imagination, Perfection, Fantasy 
and Illusion could be the sensations caused by such 
spaces. And they are, but they also are the names of 
the rooms in which, from a painting and a sculpture, 
unique and different in each area, the entire décor 
has been developed, interpreting art and making 
art, through colours, textures, materials and pieces 
designed to create perfect environments.
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talking to:

Tudo se inicia com uma pesquisa multidisciplinar, para que os projetos, em todas as suas 
fases de conceção, desde a ideia, passando pelo desenho e desenvolvimento, até à sua 
finalização, sejam exímios: nos pormenores, na concretização, e até superação da vontade 
do cliente, e na criação de ambientes perfeitos para a função que vão desempenhar.

Multidisciplinaridade

  MARIA PIRES      INÊS D'OREY

ANAHORY ALMEIDA

 

80  



open their horizons. Together they make up Anahory 
Almeida, a studio focused on the design and cre-
ation of architectural projects, interior design and 
furniture design, founded in 2011 after they had both 
consolidated their knowhow through professional 
experiences in their respective fields.
Their projects often include challenging profession-
als from various artistic fields, such as designers 
and craftspeople, to collaborate with them, because 
they like to preserve the best of Portuguese culture, 
while at the same time conferring modernity, com-
fort, authenticity, originality and joy to their works. 

e ilustradora Henriette Arcelin no que concerne à 
intervenção nos manuscritos antigos da herdade. 
Por sua vez, o Atelier de Guida Fonseca produziu as 
tapeçarias para as paredes dos quartos, ainda que 

o tapete de Arraiolos que irá abrilhantar o bar do 
Hotel tivesse sido criado pelo próprio atelier Anahory 
Almeida, o seu primeiro desenho direcionado a este 
tipo de tapeçarias do Alto Alentejo. O primeiro de 
muitos, acreditamos.
Algumas das mesas que irão ocupar o espaço desta 
unidade hoteleira eram as portas que ainda existiam 
no edifício devoluto. As mãos talentosas do Mestre 
Senhor Pinote, orientadas por Ana e Felipa, são as 
responsáveis por esta metamorfose de dar vida ao 
que estava moribundo, de trazer o que de melhor 
havia no passado até ao presente e renovar de tal 
forma que se mantenha por muitos anos no futuro. 
Aliás, criar espaços modernos que possuam todas 
as funcionalidades tecnológicas, mas que ao mesmo 
tempo conservem elementos clássicos ou vintage, 
uma espécie de revivalismo, é conferir-lhes um look 
único, original, e é dotá-los de personalidade. Neste 
caso, a personalidade de Ana e Felipa e de todos os 
artistas que colaboram com a Anahory Almeida.

Esta multidisciplinaridade começa, desde logo, com 
duas personalidades distintas, mas que se comple-
mentam. Ana Anahory é formada em Arquitetura. 
Felipa Almeida em História da Arte. Ambas tiveram 
formação, mais ou menos prolongada, no estrangei-
ro, facto que contribuiu para lhes abrir horizontes. 
Juntas formam a Anahory Almeida, um atelier de 
conceção e criação de projetos de arquitetura, de 
design de interiores e de mobiliário, criado em 2011, 
depois de ambas terem um know how bem conso-
lidado, proporcionado pelas experiências profissio-
nais que haviam tido até então, cada uma na 
sua área. 
Nos seus projetos, costumam desafiar profissionais 
de diversas áreas artísticas, como designers e ar-
tesãos, a colaborarem com elas, porque gostam de 
preservar o que de melhor tem a cultura portuguesa 
e, simultaneamente, conferir modernidade, comodi-
dade, genuinidade, originalidade e alegria aos seus 
trabalhos. Madeira, latão, mármore e cerâmica são 
as matérias-primas de eleição.
No currículo do atelier há já vários projetos de 
decoração de interiores – incluindo o design do 
mobiliário – como os de restaurantes do chef José 
Avillez (Cantinho do Avillez Lisboa, Mini Bar, Belcan-
to, Cantinho do Avillez Porto, etc.). Atualmente, estão 
a desenvolver os projetos de decoração do Res-
taurante e Centro de Arte da Quinta do Quetzal, na 
Vidigueira, e do Hotel de S. Lourenço do Barrocal.
Se até então a colaboração com outros artistas era 
já uma constante, no projeto do Hotel de S. Louren-
ço do Barrocal é ainda mais notória. Na criação de 
uma linha de candeeiros em madeira de freixo e la-
tão, tiveram como parceiro o designer Tomás Viana. 
Têm tido, igualmente, a preciosa ajuda da ceramista 

No currículo do atelier há já 
vários projetos de decoração de 
interiores, como os de restau-
rantes do chef José Avillez

Every project begins with multidisciplinary research, 
to ensure excellence throughout every phase of the 
creative process, from the idea, or its design and 
development, right through to its completion: in the 
details, in materialising, and even exceeding, the 
client’s wishes, and in creating perfect environments 
for the role they will be playing.
This multidisciplinary approach begins, from the 
outset, with two distinct, yet complementary per-
sonalities. Ana Anahory is a qualified architect, while 
Felipa Almeida is an art historian. Both have studied 
abroad, for varying periods of time, which helped 

Multidisciplinary approach

 CAFÉ LISBOA

 CANTINHO DO AVILLEZ - PORTO

 PIZZARIA LISBOA
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Nas últimas décadas temos assistido a mudanças de 
tendência em termos de hotelaria. Os hotéis ‘de moda’ tão 
apetecíveis nos anos 1990/2000 começam a ficar fora de 
moda. Trabalhar e viver em diferentes latitudes passou a 
ser comum. Com a expansão da globalização é cada vez 
mais frequente o nosso trabalho ser desenvolvido em dife-
rentes cidades, países e até mesmo continentes, obrigan-
do-nos a constantes e repetidas viagens, algumas delas 
por largos períodos de tempo. Os hotéis passaram a ter 
um novo mercado. 
Consequentemente a procura de um hotel com um serviço 
de luxo aliado ao conforto do “feeling at home” faz todo o 
sentido e tem vindo a aumentar substancialmente. 
“Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury” 
- Coco Chanel.
O objetivo de um Designer de Interiores é criar espaços, 
sejam casas, hotéis ou escritórios, onde as pessoas sejam 
felizes, se sintam confortáveis, queiram permanecer, estar 
e voltar. Criar um hotel, um conceito que se distinga da sua 
concorrência, direta e indireta, que seja atrativo a todas os 

viajantes e trabalhadores em geral, independentemente da 
nacionalidade, motivo de estadia e expectativa. 
Pensar num projeto para um cliente virtual e rotativo é um 
verdadeiro desafio. Perceber e corresponder às necessida-
des de diferentes pessoas que vão viver o mesmo espaço 
de diferentes maneiras e faze-las sentirem-se “at home”. 
Quando visitamos o México, não queremos estar num hotel 
com estátuas da Índia. Quando estamos em Paris, não 
queremos um ambiente de Nova Iorque, ou de uma praia no 
Caribe. A localização, a arquitetura e o tipo de hotel deverão 
estar na génese do processo criativo e dar as diretrizes em 
termos de ambiente a criar, quer pela seleção de materiais, 
quer pelas peças de mobiliário e estilo de interiores.
Como interior designer crio espaços a partir de um por-
menor para o geral, do interior para o exterior, respeitando 
sempre a arquitetura.  Concentro-me em como o espaço 
vai ser vivido, nas diferentes atividades, necessidades das 
pessoas. Intemporalidade, elegância, conforto, tranquilidade, 
contemporaneidade, estas são as palavras que definem os 
meus interiores.

In recent decades we have witnessed changes to trends in 
terms of the hotel industry. The ‘fashionable’ hotels, so ap-
pealing in the 1990s and the 2000s start to fall out of fashion. 
Working and living in differing parts of the world has become 
common. With the growth of globalisation, our work more and 
more frequently takes us to different cities, countries and even 
continents, forcing us to continually and repeatedly travel, 
sometimes for long periods of time. Hotels now have a  
new market.
As a consequence, looking for a hotel with luxury service with 
‘home comforts’ makes total sense, and demand has esca-
lated. “Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury” 
- Coco Chanel
The goal of an interior design is to create spaces, whether 
houses, hotels or offices, in which people feel happy; in which 
they feel comfortable; where they want to stay, be and return 
to. Creating a hotel, a concept that stands out from the com-
petition, direct and indirect, that is attractive to all manner of 
travellers and workers in general, independent of nationality, 

reason for staying and expectations.
Thinking about a project or a virtual and changing client is 
a real challenge. Understanding and meeting the needs of 
different people, who are going to experience the same space 
in different ways and ensure they feel at home.
When you visit Mexico, you don’t want to be in a hotel with 
statues from India. When you’re in Paris, you don’t want a New 
York environment, or to feel like you’re on a Caribbean island. 
Location, in architecture and the kind of hotel should be at 
the crux of the creative process and provide the lead in terms 
of the environment to be created, whether in the selection of 
materials, or for the pieces of furniture and style of interiors.
As an interior designer I create spaces from a detail to general 
terms, from indoors out, always respecting the architecture. I 
focus on how the space will be experienced, in the different ac-
tivities, and needs of people. Timelessness, elegance, comfort, 
tranquillity, contemporary flair; these are the words defining  
my interiors.

A hotelaria no século XXI

The hotel industry in the 21st century

DESIGNER DE INTERIORES 
INTERIOR DESIGNER

Cristina Jorge de Carvalho

Doors, which once hung in the unoccupied building 
before the hotel came into being, have been trans-
formed into tables for the space. Guided by Ana and 
Felipa, the talented hands of Mestre Senhor Pinote 
are responsible for this metamorphosis, giving life 

to what was dying, bringing the best of the past into 
the present and renewing it so that it will remain for 
many years in the future. In fact, creating modern 
spaces featuring all the latest technology, but which 
at the same time retain classic or vintage elements, 
in a kind of revivalism, results in a unique, original, 
look, endowed with personality. In this case Ana’s 
and Felipa’s personality and that of all the artists 
collaborating with Anahory Almeida.

Wood, brass, marble and ceramic are their materials 
of choice.
The studio’s portfolio features various interior design 
projects – including furniture design – such as the 
restaurants of chef José Avillez (Cantinho do Avillez 
Lisboa, Mini Bar, Belcanto, Cantinho do Avillez Porto, 
etc.). They are currently developing the decoration 
projects for the restaurant and art centre of Quinta 
do Quetzal, in Vidigueira, and for the Hotel de S. 
Lourenço do Barrocal.
If, until now, collaborating with other artists has 
proved a constant, it is even more apparent in the 
Hotel de S. Lourenço do Barrocal project. For the 
creation of a series of lamps, made in ash and brass, 
they partnered up with designer Tomás Viana. They 
have also enjoyed the precious help of ceramicist 
and illustrator Henriette Arcelin, with regard to work 
done on the old manuscripts of the estate. For its 
part, the Guida Fonseca Textile Art studio produced 
the tapestries for the bedroom walls, while the 
Arraiolos rug, which will brighten up the hotel’s bar 
has been created by the Anahory Almeida studio 
itself, in what is their first design foray into this kind 
of rugs from the Alto Alentejo. The first of many, it 
would seem.

The studio’s portfolio features 
various interior design projects, 
including the restaurants 
of chef José Avillez

 MINI BAR
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Os primeiros passos dados no interior 
das lojas da Chocolataria Equador são de 
imediato conduzidos pelo doce cheiro a 
chocolate, que preenche os sentidos e tolda 
a concentração. Nestes espaços, é natural-
mente de chocolate que são preenchidas 
as prateleiras onde são expostos produtos 
100% artesanais e 100% portugueses. O 
castanho é a cor que arrebata os contornos 
das lojas, estando também presente nos 
elementos decorativos, de aspeto antigo e 
inspiração africana. Estes são ambientes 
que, conceptualmente, se afirmam como 
mais do que simples lojas a retalho, que se 
limitam ao comércio do chocolate. Com os 
produtos a serem produzidos na fábrica de 
chocolate localizada na Lionesa, em Leça 
do Balio, o conceito é alimentado no sentido 
de criar um mundo paralelo completamente 
dedicado ao chocolate, que absorva o imagi-
nário e recheie os sentidos. 
A Equador abriu a primeira loja no Porto em 
2010, num período que desaconselhava ao 

A fábrica mais 
doce da Lionesa 

investimento, mas foi a aposta em produtos 
simultaneamente convencionais e inova-
dores que garantiu um sucesso imediato 
e permitiu que a marca crescesse e se 
expandisse. A ideia partiu da criatividade 
de Celestino Fonseca e Teresa Almeida, 
dois antigos estudantes da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto, que 
apresentam propostas que se estendem 
num leque alargado de opções, desde as 
mais exóticas, baseadas em especiarias 
como o caril, a pimenta branca, o gengibre 
ou o chili, às mais convencionais, com noz, 
amêndoa, ou laranja. Já no que diz respeito 
à produção, esta fica a cargo do chocolatei-
ro Miguel Tedim que, diariamente, coloca o 
seu enfoque no desenvolvimento de novas 
iguarias que saem da fábrica na Lionesa. 
Dos principais produtores, como o Brasil, 
Equador, Cuba ou Madagáscar, chega o 
cacau que é usado consoante a imaginação 
e audácia do responsável pela produção 
destes doces regalos. 
Uma vez dentro do universo da Chocolataria 
Equador, adoça-se o apetite, estimula-se o 
olfato, e atenta-se na predominância de um 
efeito visual sustentado por um design retro, 
inspirado noutras épocas, nomeadamente 
nas décadas de 1940 e 1950. Da autoria dos 
criadores da Equador, o design das lojas 
evoca os antigos armazéns e unidades de 
produção de cacau de São Tomé e Príncipe. 
Paralelamente às lojas, também os produ-
tos pretendem contar algo, marcar uma 
personalidade e identidade, que vem inscrita 
nas embalagens, nas ilustrações e até nos 
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Lionesa’s 
sweetest factory 

contos que acompanham as iguarias, cujo 
teor de cacau varia consoante o produto. 
Tudo isto é aliado à inspiração africana, 
cujas influências trazem para Portugal um 
estilo assente nas asnas em madeira ou 
nos mosaicos das antigas casas senhoriais, 
que combinam com a parca luz interior e a 
pouca exposição ao sol, no sentido de evitar 
que estes elementos degradem a qualidade 
do produto exposto. 
Antes, como agora, o irresistível encanto do 
cacau levou à expansão: além de três lojas 
de rua, distribuídas entre Porto e Lisboa, a 
Chocolataria Equador conta também com 
um espaço no El Corte Inglês de Vila Nova 
de Gaia, locais mágicos que dão a conhecer 
as delícias do chocolate, sob a égide de  
um conceito que já conquistou o paladar  
dos portugueses. 

The first steps you take inside Chocolataria 
Equador stores are immediately driven by 
the sweet aroma of chocolate, which engulfs 
the senses and clouds your concentration. 
In these spaces, chocolate is naturally what 
fills the shelves on which the 100% hand-
made and 100% Portuguese products are 
displayed. Brown is the colour that over-
whelms the contours of the stores, and is 
equally present in the decorative elements, 
antique in style and of African inspiration. 
These are the environments, which, concep-
tually, are more than simple retail outlets, 
and which do nothing but sell chocolate. 
With products being made in the chocolate 
factory located in Lionesa, in Leça do Balio, 
the concept is driven towards creating a 
parallel world entirely dedicated to chocolate, 
which absorbs the imagination and fills  
the senses. 
Equador opened its first store in Oporto 
in 2010, at a time when investment was 
discouraged, but it was an investment in 
products that are both conventional and 
innovative that ensured its immediate 
success, and which enabled the brand to 

CHOCOLATARIA EQUADOR
EDIFÍCIO C25 - Fábrica de Chocolate

Rua da Lionesa, 446 
4465-671 Leça do Balio 

(+351) 912345057
 

info@chocolatariaequador.com
www.chocolatariaequador.com

grow and expand. The idea came from the 
creativity of Celestino Fonseca and Teresa 
Almeida, two former students at the Fine 
Arts Faculty of the University of Oporto, pro-
ducing chocolates that cover a broad range 
of options, from the most exotic, made with 
spices such as curry, white pepper, ginger or 
chilli pepper, to the most conventional, with 
walnut, almond or orange. When it comes 
to production, this is down to chocolatier 
Miguel Tedim, who focus his attention each 
day on developing new delicacies that will 
leave the Lionesa factory. The cocoa arriving 
from major producers, such as Brazil, Ecua-
dor, Cuba and Madagascar, is used imagi-
natively and daringly by the responsible for 
producing these sweet treats.
Once inside the Chocolataria Equador 
universe, your appetite is sweetened, your 
nose is stimulated, and your mind is fixed 
on the predominant visuals provided by a 
retro design, inspired by other eras and in 
particular by the 1940s and 1950s. Produced 
by the creators at Equador, the design of 

the stores reminds the old warehouses and 
production units of cocoa of São Tomé and 
Príncipe. Parallel to the stores, the products 
also aim to tell a story, to mark a personality 
and identity, featured in the packaging, in 
illustrations and in the tales that accompany 
the delicacies, the cocoa content of which 
varies according to the product. This is all 
combined with African inspiration, whose 
influences bring to Portugal a style based on 
the wooden trusses or mosaics of old manor 
houses, which combine with the low light 
conditions inside and the lack of exposure to 
sunlight, to avoid these elements lessening 
the quality of the product on display.
Before, as now, the irresistible charms of 
cocoa have led to expansion: in addition to 
three stores, found between Oporto and 
Lisbon, Chocolataria Equador also has a 
space in the El Corte Inglés department 
store in Vila Nova de Gaia, magical settings 
introducing chocolate delights, according to 
a concept that has conquered the palates, 
and the hearts, of the Portuguese.       
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Criada em colaboração com alguns dos 
mais criativos designers da atualidade, a 
coleção Objets Nomades apresenta um 
surpreendente conjunto de acessórios de 
viagem e mobiliário dobrável. Seguindo os 
princípios de luxo, funcionalidade e inovação 
que têm marcado os produtos Louis Vuitton 
desde a sua fundação, os Objets Nomades 
são feitos em materiais nobres e vendidos 
em edições limitadas.
Desenhada pela Raw Edges, a Concertina 
Chair é um dos surpreendentes elementos 
desta coleção e reflete o interesse dos de-
signers Yael Mer e Shay Alkalay por objetos 
desmontáveis. A estrutura, feita em madeira 
de freixo e metal escovado, é complemen-
tada por pétalas acolchoadas forradas a 
couro. Quando dobrada, a Concertina Chair 
é prática de transportar e, quando montada, 
revela um design intrigante e convidativo. 

Produced in collaboration with some of 
today’s most creative designers, the Objets 
Nomades collection presents an astonishing 
series of travel accessories and foldable 
furniture. Following the principles of luxury, 
functionality and innovation that have 
marked Louis Vuitton products since its 
foundation, the Objets Nomades are made 
in premium materials and sold in limited 
editions.
Designed by Raw Edges, the Concertina 
Chair is one of the amazing items within this 
collection, reflecting the interest of design-
ers Yael Mer and Shay Alkalay for collapsible 
objects. The frame, made in ash wood and 
brushed metal, is complemented by petals 
of padded orange calfskin. When folded flat, 
the Concertina Chair is easy to transport 
and, when unfolded, it reveals an intriguing 
and inviting design.

Concertina Chair 

É do Dubai que chega a Oru Series, uma coleção 
assinada pela designer Aljoud Lootah, que se ins-
pirou na arte japonesa do origami – em japonês oru 
significa dobrar – para conceber mobiliário e objetos 
de decoração de cariz geométrico. 
Cada uma das quatro peças que compõem a Oru 
Series – um candeeiro de mesa, uma cadeira, um 
espelho decorativo e um armário (na imagem) – 
está disponível numa edição limitada a apenas 
cinco unidades. 

Arriving from Dubai, the Oru Series is a collec-
tion created by designer Aljoud Lootah, who drew 
inspiration from the Japanese art of origami – the 
Japanese word oru means to fold – to produce 
furniture and decorative objects of a geomet-
ric nature.
Each of the four pieces making up the 
Oru Series – a table lamp, a chair, 
a decorative mirror and a ward-
robe (see image) – is availa-
ble in a limited edition of 
just five pieces.

Oru Series
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Born in Uganda, but living in Finland, Kayiwa 
Lincoln brings to his creations a blend of his 
Ugandan roots and the Nordic experience, 
presenting projects that are daring and fun, 
yet totally functional and durable.
Revolutionising the monotonous world of 
storing clothes, Dino is the latest proposal 
from the KAYIWA studio, a fun organisation 
system produced by 3D printers. Enabling 
the optimisation of storage space, the Dino 
ergonomic hangers come in varying heights 
and can be organised on the bar in the order 
that best suits their user, according to the 
clothes they want to hang. Dino is available 
in eight standard colours (black, blue, green, 
orange, red, violet, white and yellow), but can 
be personalised to fit in with the décor of the 
space it is placed in.  

Nascido no Uganda, mas a residir na Fin-
lândia, Kayiwa Lincoln imprime nas suas 
criações uma mistura entre as suas raízes 
ugandesas e a vivência nórdica, apresentan-
do projetos arrojados e divertidos, mas ainda 
assim totalmente funcionais e duráveis. 
Revolucionando o mundo monótono da 
arrumação de roupa, Dino é a mais recente 
proposta do estúdio KAYIWA, um divertido 
sistema de organização produzido em im-
pressoras 3D. Permitindo otimizar o espaço 
de arrumação, os cabides ergonómicos Dino 
podem ter comprimentos distintos e ser 
organizados na barra pela ordem que mais 
convier ao utilizador, consoante as peças 
que pretender pendurar. Dino está disponí-
vel em oito cores padrão (preto, azul, verde, 
laranja, vermelho, roxo, branco e amarelo), 
mas pode ser personalizado para se ajustar 
à decoração do espaço a que se destina. 

Dino
Founded in 1932, Metalarte has focused on 
an interesting balance between contempo-
rary and traditional to present its lighting 
solutions. With the Metalarte Icons range, 
the Spanish brand pays tribute to designs 
that have stood the test of time, such 
as the Alta Costura, Dojo and Triana 
lamps, which have been updated with 
new finishes. 
Designed by Ramón Úbeda and Otto 
Canalda, the Triana floor lamp hit the 
market in 2008 with a tripod base in 
lacquered black. Now, it is available in 
three new versions: white (base and 
shade), yellow (base and shade) and 
white shade supported on a natural 
wood tripod. Elegant and timeless, 
Triana is unusual in that three shades 
are made available for the same base, 
in three different sizes, which can be 
exchanged to give different personali-
ties to the lamp.

Fundada em 1932, a Metalarte tem apostado 
num interessante equilíbrio entre contem-
porâneo e tradicional para apresentar solu-
ções de iluminação. Com a gama Metalarte 
Icons, a marca espanhola presta tributo a 
designs que resistem ao teste do tempo e 
das tendências, como os candeeiros Alta 
Costura, Dojo e Triana, que foram atuali-
zados com novos acabamentos. 
Desenhado por Ramón Úbeda e Otto 
Canalda, o candeeiro de pé Triana che-
gou ao mercado em 2008 com um pé 
em preto lacado. Agora, está disponível 
em três novas versões: branco (pé e 
abat-jour), amarelo (pé e abat-jour) e 
abat-jour branco apoiado num pé em 
madeira natural. Elegante e intempo-
ral, Triana tem como particularidade 
o facto de disponibilizar três abat-
-jours para a mesma base, em três 
tamanhos distintos, que podem ser 
trocados para dar diferentes perso-
nalidades ao candeeiro. 

Triana
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É o branco puro que domina as peças Byfly, 
onde a ausência de cor deixa brilhar a 
beleza da cerâmica, que ganha forma pela 
perícia de mãos hábeis que trabalham 
o barro para dar vida a conceitos de arte 
e design.
Assim acontece com Lampdoll que, mais 
do que um mero candeeiro, é um objeto de 
decoração único que, graças à articulação 
nos joelhos, pode ser colocado em duas 
posições distintas, sendo adequado para 
iluminar ambientes de adultos e crianças. 

Pure white dominates pieces by Byfly, with 
the absence of colour allowing the beauty 
of the ceramic to shine through, gaining 
form through the expertise of skilful hands 
working the clay to bring life to art and 
design concepts.
This is true of Lampdoll, which, more than 
a mere lamp, is a unique decorative object, 
which, thanks to its knee joints, can be 
placed in two different positions, while 
being suitable for lighting adult and child 
environments.

Lampdoll

Beauty lies in the most simple of everyday 
gestures, gestures such as spreading a 
knob of butter on a piece of freshly baked 
bread. Stored in the Íris dish, created by Por-
tuguese architect and designer João Faria, 
the butter is given an unexpected aesthetic 
character, being presented in the format of a 
delicate flower, just waiting to be picked.  
Made in stainless steel, highly rust resistant 
and suitable for food use, the Íris butter dish 
combines functionality, beauty and origi-
nality, and has already earned its creator 
various national and international awards in 
the Decorative Objects category at the POPs 
2014, and gold in the Bakeware, Tableware, 
Drinkware and Cookware Design category at 
the A’Design Award and Competition 2014.

A beleza está nos gestos mais simples do 
quotidiano, gestos como barrar uma noz de 
manteiga numa fatia de pão acabado de sair 
do forno. Guardada no prato Íris, concebido 
pelo arquiteto e designer português João 
Faria, a manteiga reveste-se de um inespe-
rado caráter estético, apresentando-se no 
formato de uma delicada flor, à espera de 
ser colhida. 
Fabricado em aço inoxidável, altamente 
resistente à oxidação e adequado para utili-
zação alimentar, o prato de manteiga Íris alia 
funcionalidade, beleza e originalidade, tendo 
já valido diversos reconhecimentos nacio-
nais e internacionais ao seu autor, entre os 
quais o primeiro prémio na categoria Objetos 
de Decoração, nos prémios POPs 2014, e 
o ouro na categoria Bakeware, Tableware, 
Drinkware and Cookware Design do A’ De-
sign Award 2014. 

Íris
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More than mere spaces, our home is, or 
should be, a refuge of well being, our safe 
place, in which every aroma arouses the sense 
and brings us back to special moments.
Aroma, the new range of Love Tiles, aims to 
help create new lasting memories through 
the creation of welcoming environments, 
which inspire sharing and socialising. With 
modern graphics and a slight structure, only 
noticeable through lighting effects, Aroma 
is a ceramic mono-porous tiling designed 
to meet the most discreet of tastes and the 
most daring of styles.
To ensure that these tiles fit to the most 
varied of environments, Love Tiles offers 
eight different aromas: Salt, Vanille, Earl 
Grey, Coffee, Black Pepper, Oregano, 
Papaya and Blueberry.   

Mais do que meros espaços, a nossa casa 
é, ou deve ser, um refúgio de bem-estar, o 
nosso lugar seguro, onde cada aroma nos 
desperta os sentidos e nos remete para 
momentos especiais. 
Aroma, a nova gama de revestimentos 
Love Tiles, pretende ajudar a criar novas 
memórias duradouras através da criação 
de ambientes acolhedores, que convidam 
à partilha e ao convívio. Com uma gráfica 
moderna e uma ligeira estrutura, só perce-
tível através de jogos de luz, Aroma é um 
revestimento em monoporosa pasta branca, 
que pretende dar resposta aos gostos mais 
discretos e aos estilos mais ousados. 
Para que estes revestimentos se adaptem 
aos mais diversos ambientes, a Love Tiles 
propõe oito aromas distintos: Salt (bran-
co), Vanille (bege), Earl Grey (cinza), Coffee 
(castanho), Black Pepper (preto), Oregano 
(verde), Papaya (laranja) e Blueberry (azul). 

Aroma 
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The result of an interesting balance be-
tween contemporary design and modern 
classicism, the proposals from Minotti for 
2015 add surprise elements to timeless 
lines, in a flawless combination between 
good taste and unpredictability. 
The Rivera outdoors collection, for exam-
ple, suggests a modern interpretation of 
classic, Mediterranean settings. Designed 
by Rodolfo Dordoni, the collection plays with 
contrasts and unexpected and surprising 
combinations of materials – the lightness 
of metal is combined with the soothing 
warmth of wood and sophisticated fabrics 
give an elegant final touch to armchairs, 
tables, poufs and sofas.

Fruto de um interessante equilíbrio entre 
design contemporâneo e classicismo 
moderno, as propostas da Minotti para 2015 
adicionam elementos surpresa a linhas in-
temporais, numa infalível combinação entre 
bom gosto e imprevisibilidade.
A coleção de exterior Rivera, por exemplo, 
sugere uma interpretação moderna dos 
ambientes clássicos do Mediterrâneo. 
Desenhada por Rodolfo Dordoni, a coleção 
brinca com contrastes e com inesperadas e 
surpreendentes combinações de mate-
riais – a leveza do metal é conjugada com 
o calor reconfortante da madeira, e tecidos 
sofisticados dão o elegante toque final a 
poltronas, mesas, pufes e sofás.

Rivera
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Carmel Yuval and Ofir Zandani, co-founders of Cozì 
Studio, presented their debut collection at the Salone 
Internazionale del Mobile, in Milan, comprised of 
decoration and lighting objects created through the 
interesting manipulation of traditional materials.
The Ghost lamp is one of the fascinating items in this 
collection. Recalling a ghost costume, like those worn 
during carnival or Halloween, Ghost results from the 
manipulation of 3D printed textiles. The outcome is 
a fun lamp, the fabric of which delicately filters light, 
creating a cosy lighting.

Carmel Yuval e Ofir Zandani, co-fundadores do Cozì 
Studio, apresentaram no Salone Internazionale del Mo-
bile, em Milão, a sua coleção de estreia, composta por 
objetos de decoração e iluminação nascidos de uma 
interessante manipulação de materiais tradicionais. 
O candeeiro Ghost é um dos curiosos elementos 
desta coleção. Lembrando uma fantasia de fantasma, 
daquelas usadas no Carnaval ou no Dia das Bruxas, 
Ghost nasceu da manipulação de têxteis impressos 
em 3D. O resultado da experiência é um candeeiro di-
vertido, cujo tecido filtra delicadamente a luz, criando 
uma iluminação acolhedora. 

Ghost 
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New York based designer Joe Doucet has decided to 
change the cards he has been dealt. Literally. Made by 
Areaware, Minim is the minimalist version of a deck 
of playing cards. Reinventing the traditional image of 
cards, Joe Doucet has changed the typical symbols 
to which players have become accustomed. The suits 
of hearts, clubs, diamonds and spades have been 
transformed into minimal geometric symbols, printed 
in vegetable-based inks on a white card. The orna-
mental patterns that are normally found on the back 
of cards have also been replaced with a single diag-
onal line, removing any distractions and maintaining 
a clean and pure design. An innovative and simplistic 
deck, Minim guarantees a more subtle and refined 
image for any gaming table.   

O designer nova-iorquino Joe Doucet colocou o 
tradicional fora do baralho. Literalmente. Fabricado 
pela Areaware, o Minim é uma versão minimalista 
de um baralho de cartas para jogos. Reinventando a 
tradicional imagem dos jogos de cartas, Joe Doucet 
alterou os típicos símbolos a que os jogadores esta-
vam habituados. Os naipes de copas, paus, ouros e 
espadas foram transformados em mínimos símbolos 
geométricos, inscritos sob uma cartolina branca e 
pintados com tintas vegetais. Os padrões ornamen-
tais que tradicionalmente se encontravam na parte 
de trás das cartas foram também substituídos por 
uma única linha diagonal, retirando as distrações e 
mantendo um design limpo e puro. Este inovador e 
simplista baralho Minim garante uma imagem mais 
subtil e refinada a qualquer mesa de jogos. 

Minim
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When he thought up the Stones shelving 
collection, Philip Bogaerts’ intention wasn’t 
just to design pieces on which people could 
display their most precious items. Quite 
the contrary; the designer wanted to create 
pieces that would have their own decorative 
beauty. And so this led to the creation of 
a collection made up of three items made 
of wood and lined with fabric, which can be 
used in the most varied of settings, whether 
a house, a museum or a restaurant.
In their original format the Stones shelves 
are made in grey and brown hues, blending 
different kinds of fabric, such as wool and 
felt, but, on request, the colours and fabrics 
can be customised. 

Quando imaginou a coleção de prateleiras 
Stones, Philip Bogaerts não pretendia ape-
nas desenhar elementos onde as pessoas 
expusessem os seus objetos mais precio-
sos. Pelo contrário, o designer quis criar 
peças que tivessem a sua própria beleza 
decorativa. Assim nasceu uma coleção 
composta por três elementos feitos de ma-
deira e forrados com tecido, que pode ser 
utilizada nos mais diversos ambientes, seja 
uma casa, um museu ou um restaurante. 
Originalmente as prateleiras Stones são 
feitas em tons cinzentos e castanhos, 
misturando diferentes tipos de tecido, como 
lã e feltro, mas, a pedido, as cores e tecidos 
podem ser personalizados. 

Stones

In the quest for the perfect environment in 
which babies can rest comfortably, Hungar-
ian designer Oszkar Vagi set out to create 
a hanging cradle that would ensure more 
peaceful nights. Following the patterns of 
nature, the Little Nest is built according to 
geometry down to the last millimetre and 
composed exclusively of natural products. 
With single-point suspension, babies enjoy 
gentle care very similar to what they 
experienced prior to birth, as the leath-
er straps reproduce the movements of 
the maternal uterus. The cradle, with its 
natural wool interior, wrapping the baby 
like a protective shell, reacts to every 
movement, calming the baby with 
gentle swaying.

Na busca pelo ambiente perfeito para o bom 
descanso dos bebés, o designer húngaro 
Oszkar Vagi lançou-se na criação de um 
berço suspenso que fosse o garante de 
noites mais tranquilas. Seguindo os pa-
drões da natureza, o Little Nest é construí-
do sob uma geometria milimetricamente 
pensada e composto exclusivamente por 
produtos naturais. Com um ponto de sus-
pensão único, os bebés experienciam uma 
sensação similar àquela que desfrutaram 
antes do parto, dado que as tiras de couro 
reproduzem o movimento do útero ma-
terno. O berço, com um interior composto 
por lã natural que envolve o bebé como 
uma concha protetora, reage a cada 
movimento e cria um movimento ligeiro, 
balanceando e acalmando a criança. 

Litle Nest
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Quite different from usual solutions, the V Speak-
er sound system, designed by UK-based Oliver 
Staiano, combines functionality with style and 
design. In addition to its appealing visuals, recalling 
a small side table, the V Speaker does away with 
the entire panoply of wires and connections that 
usually make these devices unsightly. Equipped with 
wireless connection, the V Speaker allows direct 
connection to your mobile phone or computer. With 
a high quality sound system, based on premium 
materials, such as Corian composite, which con-
tributes to the fluidity and power of the sound, this 
system ensures high quality reproduction. Doubling 
up as a side table, its top can take on a functional 
purpose, on which to place your mobile phone, wal-
let, or other decorative solution.

Bem diferente das soluções habituais, o sistema 
de som V Speaker, da autoria do britânico Oliver 
Staiano, alia funcionalidade com estilo e design. Para 
além de um efeito visual apelativo, a fazer lembrar 
uma pequena mesa de apoio, o V Speaker dispensa 
toda a panóplia de fios e ligações que habitualmente 
torna estes aparelhos inestéticos. Equipado com 
uma ligação wireless, o V Speaker permite que 
se conecte diretamente com o telemóvel ou com 
o computador. Com um sistema de som de alta 
qualidade, baseado em materiais de topo como 
o compósito corian, que contribui para a fluidez e 
força do som, este sistema garante uma elevada 
qualidade sonora. Sobre o tampo superior, poder-
-se-á optar por torná-lo funcional, usando-o como 
mesa de apoio para deixar o telemóvel e a carteira, 
ou atribuir-lhe funções decorativas. 

V Speaker

Canadian design studio Designlump has released its 
new product: a lamp that won the prize for the best 
prototype at the Toronto Interior Design Show in 2014. 
In addition to its innovative design, the Focal Point 
Lamp features a cube shaped, white shade supported 
at the centre of a solid copper base. Thanks to the 
modular nature of the base and the central cube’s 
ability to rotate, the Focal Point Lamp can be angled 
according to the purpose it is needed for. In this way, 
depending on the direction of the light, this lamp can 
be used to reinforce lighting in a bedroom, to create 
mood during a romantic meal at home, or as a read-
ing lamp, with the light cube focused on the pages of 
your book. All this, of course, in addition to the deco-
rative effect of a piece boasting unique design, based 
on minimalist lines.

O estúdio de design canadiano Designlump disponibi-
lizou o seu novo produto: um candeeiro que ganhou o 
prémio para melhor protótipo no Interior Design Show 
de Toronto, em 2014. Além do seu design inovador, o 
Focal Point Lamp vem equipado com um tripé an-
gulado que suporta, no seu centro, um cubo branco 
onde a lâmpada se integra. Graças às características 
modulares do tripé e à funcionalidade giratória do 
cubo central, o Focal Point Lamp pode ser posicio-
nado de acordo com os propósitos a que se destina. 
Deste modo, dependendo da direção que se dá ao 
foco de iluminação, este candeeiro pode servir o pro-
pósito de reforçar a iluminação de um quarto, de criar 
ambiente num jantar romântico caseiro ou até de 
apoio à leitura, caso se opte por direcionar a luz dire-
tamente para as páginas de um livro. Isto tudo, claro, 
para além do efeito decorativo de uma peça com um 
design sui generis, baseado em linhas minimalistas.

Focal Point Lamp
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Italian Bonaldo made use of the Salone 
Internazionale del Mobile, in Italy, to present 
the new products in its collection. With travel 
as its central theme, the Italian brand pre-
sented a diverse collection, in a varied study 
of an array of shapes, materials and styles. 
As such, the sensations created by every 
journey and discovery of new worlds provide 
the common denominator for the pieces. 
Bonaldo took this opportunity in 
Milan to present a vast selection of prod-
ucts, including tables, sofas, chairs, beds 
and accessories.

A italiana Bonaldo aproveitou o Salone Inter-
nazionale del Mobile, em Itália, para apre-
sentar os novos produtos da sua coleção. 
Sob a égide das viagens, a marca italiana 
apresentou uma coleção diversa, com uma 
exploração diversificada sob vários tipos de 
formas, materiais e estilos. Nesse sentido, 
as sensações que advêm de cada viagem e 
da descoberta de novos mundos são fator 
comum a todas as peças. Em Milão, a Bo-
naldo aproveitou para apresentar um vasto 
rol de produtos, que inclui mesas, sofás, 
cadeiras, camas e acessórios. 

Bonaldo
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Líder mundial em design e qualidade, a 
Quick-Step volta a elevar a fasquia com uma 
nova geração de pavimentos laminados. 
Mais naturais, impermeáveis e realistas 
que nunca, os pavimentos Impressive e 
Impressive Ultra marcam a chegada de 
uma nova era para o segmento dos pavi-
mentos laminados. 
Numa constante aposta na inovação, a  
Quick-Step é a primeira marca a desenvol-
ver a tecnologia no sentido de conseguir 
produzir pavimentos laminados à prova de 
água, sem para isso recorrer a selantes ou 
revestimentos adicionais. Para travar a água, 
é utilizado o acabamento Hydroseal, que in-
terrompe a entrada do líquido nas juntas. O 
facto de as juntas dos pavimentos Impres-
sive e Impressive Ultra serem prensadas na 
estrutura de superfície durante a produção, 
ao contrário do que acontece com outros 
laminados, também colabora para tornar o 
pavimento à prova de água, conferindo ainda 
um carácter mais realista ao design, à cor e 
à estrutura da superfície. 

World leader in design and quality, Quick-
Step once again raises the bar with a 
new generation of laminate flooring. More 
natural, waterproof and realistic than ever, 
Impressive and Impressive Ultra flooring 
styles mark the arrival of a new era for the 
laminate flooring segment.
On a constant quest for innovation, Quick-
Step is the first brand to develop technology 
that deals with being able to produce water-
proof laminate flooring without resorting to 
sealant and additional coverings. Hydroseal 
coating is used to block water, prevent-
ing liquid from getting into the joints. The 
fact that the joints of the Impressive and 
Impressive Ultra flooring are pressed into 
the surface layer during production, unlike 
what happens with other laminates, further 
helps to keep water out, while also helping to 
create a more authentic feel to the design, 
colour and structure of the surface.

Quick-Step 
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In the mind of a designer, anything can be 
rethought and improved, even the smallest 
and simplest of objectives. It was with this 
in mind that Shibui, a Swiss studio set up 
by two Greek designers, created a wall hook 
that is visually appealing and that stands 
out as more than just a functional object. 
The small object, 16 cm high, reproduces 
the symbol for infinity and grabs, in its 
minimalist properties, anyone’s attention in 
the space in which it is placed. Available in 
red, grey, orange and yellow, the small hook 
can be joined by others of varying colours, 
to add to the visual effect. In addition to 
being somewhere to hang your jacket, this 
symbol of infinity can also serve to hang an 
umbrella, a handbag or a backpack. 

Na mente de um designer, tudo é passível 
de ser repensado e aprimorado, mesmo 
os objetivos mais pequenos e simples. Foi 
com isso em mente que a Shibui, um atelier 
suíço criado por dois designers gregos, pro-
jetou um gancho para casacos que fosse 
visualmente apelativo e que se destacasse 
como mais que um mero objeto funcional. 
O pequeno objeto, com 16 cm de altura, 
reproduz o símbolo do infinito e concentra, 
nas suas propriedades minimalistas, as 
atenções no espaço em que se enquadra. 
Disponível em vermelho, cinzento, cor-
-de-laranja e amarelo, o pequeno gancho 
permite que se opte por conjugações de 
cores díspares, no sentido de aprimorar 
o efeito visual. Para além de servir para 
pendurar casacos, este símbolo do infinito 
pode também servir para pendurar um 
guarda-chuva, uma bolsa de senhora ou até 
uma mochila.      

Apeiro



Who of us has never, at some point 
in our life, taken a chair, twisted it 
round, and sat in it with its back fa-
cing forwards? It was this concept 
of reverse sitting that led Philipp 
von Hase to consider the challen-
ge of designing a chair that goes 
against classic design parameters. 
The Trialog, a wooden chair with just 
three legs, has been designed so that 
the user can reverse sit, for which purpose 
it comes with a backrest that works as an 
armrest. According to the creator, reverse 
sitting encourages a more upright posture, 
as well as improving body language.    

Quem nunca, em algum momento da sua 
vida, se sentou no sentido inverso àquele 
para qual as cadeiras convencionais são 
concebidas? Foi a pensar nisso que Philipp 
von Hase considerou o desafio de desenhar 
uma cadeira que fosse contra os parâme-
tros clássicos. A Trialog, uma cadeira feita 
em madeira com apenas três pernas, foi 
projetada para que o utilizador se sente 
virado para trás, pelo que vem equipada 
com um descanso para braços. Segundo 
o criador, sentar no sentido inverso ao 
convencional permite uma posição mais 
correta para a coluna, bem como aprimora 
a linguagem corporal. 

Trialog Chair

Wood, glass and metal seem three elements 
that are difficult to combine aesthetically, 
ensuring that such combinations are rare 
in furniture design. The Kurtz and Marlow 
tables combine a metal and glass base and 
top with a third and standout element made 
of wood, producing a secondary top for the 
side table (Kurtz) or part of the support 
structure in (Marlow). Created by Italian de-
signer Vernicemogano and built for furniture 
brand Durame, these tables combine ge-
ometrically linear forms of metal and glass 
with solid wood elements, to achieve 
a harmonious sharing of identity 
and functionality.    

Madeira, vidro e metal parecem três elemen-
tos de difícil compatibilidade estética, sendo 
a sua conjugação pouco habitual no desenho 
de peças de mobiliário. As mesas Kurtz e 
Marlow aliam uma base e um topo em metal 
e vidro com um terceiro elemento de grande 
destaque em madeira que, ora cria um 
segundo topo na mesa (Kurtz), ora integra a 
estrutura de apoio da mesma (Marlow). Da 
autoria do designer italiano Vernicemogano 
e construídas para a marca de mobiliário 
Durame, estas mesas conjugam formas 
geometricamente lineares de metal e vidro 
com uma secção de madeira, originando 
uma partilha harmoniosa de identidade
e funcionalidade. 

Kurtz & Marlow
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Designed by the Note studio, based in 
Stockholm, in Sweden, for the brand Sancal, 
the Tonella chairs are the first proof of the 
collaborative work between the studio and 
the Italian brand. Compact and compati-
ble with any space, the main elements of 
Tonella lie in its metal frame, revealing its 
suitableness to fill the most secluded of 
corners. Ideal for decorating a house, a 
hotel bedroom, a waiting area in a store or 
a public space, Tonella is comfortable and 
tough, and is available in a choice of colours, 
which ensures exceptional adaptability to 
the space in which it is placed. Inspired by a 
winegrowing region in the south of Spain, the 
base structure of the chair stems from the 
classic bases of the casks used in 
the region.  

Desenhada pelo atelier Note, sediado em 
Estocolmo, na Suécia, para a marca Sancal, 
as cadeiras Tonella são o primeiro fruto 
da colaboração entre o estúdio e a marca 
italiana. Compacta e compatível com qual-
quer espaço, a Tonella tem na sua estrutura 
metálica os elementos fulcrais, demonstran-
do aptidões ideais para preencher um canto 
mais recôndito. Ideal para decorar uma casa, 
um quarto de hotel, uma zona de espera de 
uma loja ou até um espaço público, a Tonella 
é confortável e resistente e está disponí-
vel em cores variadas, o que permite uma 
grande adaptabilidade ao espaço a que se 
destina. Inspirada numa região vinhateira do 
sul de Espanha, a estrutura base da cadeira 
advém das bases clássicas dos barris usa-
dos nesta região. 

Tonella

A brass tube, cut and combined with a 
chain, which, for its part, holds a dome, also 
made of brass. This is the new creation 
from New York design studio Apparatus, 
which has focused on the conception of 
new solutions in the lighting sector. The 
Link porcelain pendant examines the para-
dox between the strength and vulnerability 
of the material, in that it is composed of a 
chain which holds a metal cylinder, which 
then features a lamp. Made in close collab-
oration with ceramicist Alice Goldsmith, the 
chains feature fractured links, sustaining 
the brass shades, producing a conceptual 
paradox, marking the contrast between 
the fragility of porcelain and the structural 
resistance of the metal. Link is available 
in three versions, with only the size of 
shade varying.    

Um tubo em latão, cortado e intercalado 
com correntes que, por sua vez, sustentam 
uma abóbada, também em latão. É esta a 
nova criação do estúdio de design nova-ior-
quino Apparatus, que se focou na conceção 
de novas soluções no ramo da iluminação. 
O pendente em porcelana Link explora o pa-
radoxo entre a força e a vulnerabilidade do 
material, sendo composto por uma corrente 
que sustenta uma peça cilíndrica em metal 
que, por sua vez, integra a lâmpada. Na 
peça, criada em estreita colaboração com 
a ceramista Alice Goldsmith, as correntes 
que a suportam são semifraturadas e sus-
tentam as bases de latão, abrindo espaço a 
um paradoxo conceptual que marca o con-
traste entre a fragilidade da porcelana e a 
resistência estrutural do metal. O Link vem 
disponível em três versões, em que apenas 
varia o tamanho da abóbada.

Link
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É das mãos do designer Jory Brigham que saem algumas 
das mais criativas peças de mobiliário feitas em madeira. 
E, desta feita, o californiano apresenta a coleção Arkwright, 
inspirada no inventor britânico Sir Richard Arkwright, um 
dos principais pioneiros da produção em massa aquando da 
revolução industrial no século XVIII, um movimento que pôs 
termo à produção manual e massificou o mundo moderno. 
Desta forma, esta nova coleção pode ser interpretada como 
um movimento sarcástico e crítico, dado que as peças de 
Brigham são completamente trabalhadas à mão, sendo 
cada exemplar único e customizável. A coleção é compos-
ta por peças singulares, em madeira, com aberturas para 
arrumos incorporadas no corpo da peça, que passam des-
percebidas quando fechadas. As linhas são essencialmente 
retas, ligeiramente anguladas nas suas interseções, que se 
interligam a uma base também em madeira, numa plena 
extensão do corpo da peça. 

Some of the most creative pieces of wooden furniture have 
come from the hands of designer Jory Brigham. And, this 
time, the Californian presents the Arkwright collection, 
inspired by the British inventor Sir Richard Arkwright, one of 
the leading pioneers of mass production during the indus-
trial revolution in the 18th century, a movement that put an 
end to manual production and created the modern world. As 
such, this new collection can be interpreted as a moment of 
sarcasm and critique, given that Brigham’s pieces are en-
tirely handcrafted, with each one unique and customisable. 
The collection is made up of singular pieces, in wood, with 
openings for storage in the body of the piece, which are hid-
den when closed. The lines are essentially straight, slightly 
angled where they intersect, interconnecting to a base, also 
in wood, in a full extension of the body of the piece.   

Arkwright collection
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talking to:

Um autêntico furacão criativo, Oki Sato foi veloz a 
abandonar o estatuto de jovem promessa do design 
mundial e a assumir o lugar de um dos mais reco-
nhecidos designers da atualidade.
Quando, em 2002, abriu no Japão o estúdio de 
design Nendo (que em japonês significa algo como 
plasticina), Oki Sato definiu imediatamente a forma 
como iria trabalhar daí em diante: com flexibilidade 
e em constante evolução. Desde então, ao longo 
destes 13 anos, o designer viu a sua criatividade 
reconhecida por vários prémios e pela presença 

das peças Nendo em diversos museus, entre os 
quais o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova 
Iorque e o Centre Pompidou, em Paris.
Contando no currículo com parcerias com mar-
cas como Louis Vuitton, Walt Disney, Issey Miyake, 
Cappellini, Puma e Tod’s, com quem desenvolveu di-
versas colaborações, Oki Sato e o seu estúdio estão 
longe de abrandar o ritmo: em 2014 foram lançados 
mais de 100 produtos novos com assinatura Nendo 
e os projetos continuam a multiplicar-se a um 
ritmo surpreendente. 

A veritable creative whirlwind, Oki Sato was quick to 
emerge from the status of promising young man in 
world design, and to take his rightful place among 
the most renowned designers of today.
When, in 2002, he opened the Nendo design studio 
in Japan (nendo means something akin to plasti-
cine), Oki Sato immediately defined the way he was 
going to work from then onwards: with flexibility 
and constantly evolving. Since then, throughout 
the subsequent 13 years, the designer has seen his 
creativity recognised with several awards and with 
several Nendo pieces featuring in the collections of 

many museums, including the Museum of Modern 
Art (MoMA) in New York and the Centre Pompidou, 
in Paris.  
With a portfolio featuring partnerships with brands 
such as Louis Vuitton, Walt Disney, Issey Miyake, 
Cappellini, Puma and Tod’s, with which he has devel-
oped a series of collaborative works, Oki Sato and 
his studio are far from slowing down: in 2014 more 
than 100 products were launched featuring Nendo 
design and the projects continue to multiply at a 
surprising rate.  

“Penso em design 24 horas por dia”
“I think about design 24 hours a day”

OKI SATO

  ESTELA ATAÍDE      1 HIROSHI IWASAKI; 2,3,4,6 AKIHIRO YOSHIDA, 5 AYAO YAMAZAKI 

Formou-se em arquitetura. O que o levou a mudar de 
rumo e começar a desenhar produtos e mobiliário?
Para mim, o design tem como função resolver 
coisas, encontrar novas soluções. Além disso, tem 
muito a ver com o tipo de história que se pode 
encontrar por detrás de um objeto. Para mim é 
tudo o mesmo.

Está a pensar voltar para o mundo da arquite- 
tura, certo? 
Penso que estamos preparados para voltar para 
a arquitetura porque temos mais conhecimento e 
mais competências em campos diferentes. Acho 
que primeiro devemos começar no Japão por-
que efetivamente precisamos de controlar toda a 
fase de construção e cada detalhe. É uma escala 
completamente diferente de mobiliário e objetos, 
mas continua a ter muito a ver com as emoções e a 
história das pessoas. Também é esta a forma como 
quero conceber arquitetura.

A Nendo lançou mais de 100 produtos em 2014. Não 
tem receio de que possa ser demais de uma vez? Que 
possa "desgastar" a assinatura do estúdio em termos 
de design? 
Acredito que, quando trabalhamos em domínios muito 
diversos, eles influenciam-se uns aos outros. É uma 
forma de não nos focarmos em determinadas coisas e 
de sermos capazes de encontrar ideias novas dentro 

de projetos diferentes. O motivo pelo qual trabalho 
em tantos projetos é porque sinto que quanto mais 
produzir mais criativo consigo ser. Quantas mais ideias 
conseguir aplicar, maior será o fluxo criado que me 
torna capaz de encontrar ideias novas.

Tem trabalhado com algumas das marcas mais 
famosas a nível mundial, como Louis Vuitton, Tod’s e 
Walt Disney. Como consegue manter a sua assinatura 
como designer quando trabalha com marcas com a 
sua própria assinatura visual forte? 
Para mim, o papel do design é o mesmo indepen-
dentemente de serem marcas famosas ou não. 
Trabalho com o que é oferecido. A chave é chegar 
a esse ponto, essa perceção importante: Por que é 
que ninguém pensou nisto antes? O meu objetivo 
não é ser um chef de primeira classe que trabalha 
com ingredientes escolhidos, selecionados. Con-
sidero-me o "dono de casa" engenhoso que pode 
preparar um ótimo prato utilizando tudo o que possa 
existir no frigorífico.

E quais são os seus "ingredientes" favoritos? 
Especiarias. As especiarias são fundamentais, espe-
cialmente no design japonês. Utilizo as especiarias 
de design para criar uma relação entre objetos e 
pessoas com humor ou surpresa na nossa vida 
quotidiana. Funcional, simples e agradável, são 
estas as três especiarias principais.

NENDO

[  OKI SATO ]
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Em que está atualmente a trabalhar que o deixe espe-
cialmente entusiasmado? 
Todos os projetos me entusiasmam. Neste mo-
mento, estou a trabalhar em 400 projetos. Nos 
últimos meses temos estado focados na Expo em 
Milão, mas vamos abrir algumas lojas em Tóquio 
bem como lojas de cosmética, de óculos e lojas de 
departamento. Vamos mudar-nos para o escritório 
novo e lançar o café Nendo, um tipo de coffeshop. 
Depois disso, este outono teremos duas exposições 
individuais. Muitos projetos a decorrer. 

Quantos designers estão neste momento na  
sua equipa?
É uma equipa de aproximadamente 30 designers, 
incluindo estagiários. Mas temos sido cerca de 30 
nos últimos três anos.

You trained as an architect. What made you shift into 
designing products and furniture?
For me, the role of design is about solving things, 
about finding new solutions. Also, it is about what 
kind of story you can find behind the object, whether 
it’s a product, architecture or graphics. It is all the 
same to me.

And now you are planning to return to architec- 
ture, right? 
I think we are ready to go back to architecture 
because we have the knowledge and more skills in 
different fields. I think we shall start in Japan first 
because we really need to control the whole con-
struction phase and every single detail. It’s a totally 
different scale from furniture and objects but it’s still 
about people’s emotions and storytelling. That’s the 
way we want to design architecture as well.

Nendo launched over 100 products in 2014. Aren’t you 
afraid that this may be too much at once? That it may 
‘wear out’ the studio’s design signature? 
I believe that when we work in many different fields, 
they influence each other. It’s a way to not focus on 
certain things and to be able to find new ideas within 

different projects. The reason why I work on so many 
projects is that I feel that the more output I have, the 
more input I can have. The more ideas I deliver, the 
more it creates a flow that makes me able to find 
new ideas.

You have worked with some of the world’s most 
famous brands, such as Louis Vuitton, Tod’s and 
Walt Disney. How do you maintain your signature as 
a designer when working with brands with their own 
strong visual signature? 
For me, the role of design is same whether it’s famous 
brands or not. I work with what is offered. The key is 
to come to that point, that important realisation: Why 
didn’t anyone think of this before? My goal is not to 
become a top-class chef, who works with select, hand-
picked ingredients. I think of myself as the resourceful 
‘super homemaker’ who can whip up a great dish using 
whatever happens to be in the fridge.

“I feel that the more output I have, 
the more input I can have”

“Sinto que quanto mais produ-
zir mais criativo consigo ser”

O que deseja para a Nendo? 
Estou concentrado no que estou a fazer neste 
momento. Estou muito feliz por ser capaz de criar 
coisas e continuar a trabalhar como designer. Nun-
ca tinha pensado em ser um designer assim, ou que 
me conseguiria manter no negócio durante 13 anos, 
porque é um negócio difícil, por isso é fantástico que 
eu ainda seja um sobrevivente. Estou muito feliz por 
ser capaz de criar coisas e continuar a trabalhar 
como um designer.

Qual é o segredo para sobreviver num negócio tão 
difícil? O que o distingue a si e ao seu trabalho dos 
outros? 
Não sei... talvez adorar aquilo que faço. Sou vi- 
ciado em design. Penso em design 24 horas por 
dia e gosto mesmo muito de design. Entrego-me 
completamente a cada projeto. É verdadeira- 
mente entusiasmante. 
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And what are your favourite ‘ingredients’? 
Spices. Spices are fundamental, especially in Jap-
anese design. I use the spices of design to create 
a relationship between objects and people with hu-
mour or surprise in everyday life. Functional, simple, 
and friendly are three key spices.

What are you working on currently that you are par-
ticularly excited about? 
Every single project excites me. At the moment, I’m 
working on 400 projects. We have been focusing on 
the Expo in Milan for the last few months, but we’ll be 
opening some stores in Tokyo as well for cosmetics, 
glasses, suitcases and for department stores. We will 
move to new offices and launch Nendo café, a kind of 
coffee shop. After that, we will have two solo exhibi-
tions this autumn. A lot of projects going on. 

How many designers are in your team at the moment?
It’s a team of roughly 30 designers, including interns 
as well. But we have been about 30 for the past 
three years.

Todos os objetos têm um contexto de experiência. Como 
desenhar a experiência para além do objeto? E o objeto 
enquanto elemento da experiência?

Quando falamos de experiência, falamos naturalmente 
da utilização de um objeto por parte de quem o adquire. 
O cliente. É nele e no seu contexto que nos focamos. O 
Customer Experience Design desenvolve-se sobre um con-
junto de pontos de contacto, físicos e digitais, que marcam 
encontro entre um produto/serviço e o seu utilizador, de 
forma a criar valor para este.

O conceito é simples. O desafio, enorme.
Comecemos pelo conceito – trata-se de enquadrar o objeto 
e o seu utilizador numa história que começa no momen-
to em que o segundo toma conhecimento do primeiro; 
desenvolve-se na ligação que se estabelece entre ambos 
e projeta-se numa relação duradoura, plena de significado 

e com um final aberto. Pretende-se criar uma experiência 
desejável, com lugar a sequelas sempre mais interessantes 
e envolventes. Entenda-se como sequelas, apenas como 
exemplo, a possibilidade de lançamento de futuras versões 
do mesmo objeto, ou novas criações do mesmo autor 
ou marca. 
O desafio é enorme, representa uma grande mudança de 
paradigma, desde logo porque utiliza o ponto de vista do 
utilizador, a sua perceção, a sua estrutura de valores e as 
suas expectativas. Não parte apenas da visão daqueles 
que criam e produzem o objeto. O processo é co-criativo, 
exige uma perspetiva multidisciplinar e holística, bem como 
o envolvimento de várias partes interessadas. Mas é nesta 
complexidade que residem as maiores oportunidades de 
inovação, diferenciação e sucesso.
A experiência parte do objeto, mas o objeto parte também 
da experiência, sobretudo da que se deseja. 

All objects stand in a context of experience. How can you 
design the experience beyond the object? And the object 
as part of the experience?

When we talk about experience, we naturally talk about the 
use of an object by the person who acquires it. The custom-
er. We focus on this person and their context. Customer Ex-
perience Design is developed on a series of contact points, 
physical and digital, which mark the meeting point between 
a product/service and its user, in order to give it value.

The concept is simple. The challenge huge.
We begin with the concept – this involves fitting the object 
and its user into a story that begins at the moment when 
the latter becomes aware of the first; it is developed through 
the connection that is established between them, developing 
into a lasting relationship, full of meaning and with an open 

end. The intention is to create a desirable experience, with 
room for sequels, ever more interesting and engaging. By 
sequels I mean, just as an example, the possibility to launch 
future versions of the same object, or new creations by the 
same designer or brand.
The challenge is huge; it represents a major shift in par-
adigm, from the outset, because it uses the user’s point 
of view, their perception, their value structure   and their 
expectations. It doesn’t just come from the vision of those 
who create and produce the object. The process is co-cre-
ative; it requires a multidisciplinary and holistic perspective, 
as well as the involvement of various interested parties. But 
it is this complexity that holds the greatest opportunities for 
innovation, differentiation and success.
The experience comes from the object, but the object also 
comes from the experience, first and foremost from what 
is wanted.

Desenhar a experiência

Designing the experience

CUSTOMER EXPERIENCE DESIGNER

Luís Miguel Soares
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What are your hopes for Nendo? 
I’m focusing on what I’m doing at the moment. I’m 
very happy to be able to design things and continue 
as a designer. I didn’t think I would be a designer 
like this, or that I would be in business for 13 years, 
because it is a tough business, so it’s amazing that 
I’m still surviving. I’m very happy to be able to design 
things and continue as a designer.

What is the secret to surviving in such a tough  
business? What sets you and your work apart  
from others? 
I don’t know… maybe enjoying design. I’m addicted 
to design. I think about design 24 hours a day and 
I really like design. I’m enjoying every single project. 
It’s really exciting. 
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Trabalhando com designers visioná-
rios como  Lynne MacLachlan,  Theresa 
Burger, Iza Grunberg e Thomas Faessler, a 
VOJD Studios recorre à inovadora tecnologia 
de impressão 3D para desenvolver coleções 
envolventes. Desafiando as convenções e a 
tradição, a marca inspira-se no avant-garde e no 
futurismo para conceber joalharia impressa em 3D 
que fuja ao conformismo e aos previsíveis padrões esta-
belecidos. Ecléticas e contemporâneas, a coleções da VOJD 
Studios surpreendem pelas formas inesperadas, que redefinem o 
conceito estético de joalharia de luxo. 

Working with visionary designers, such as Lynne MacLachlan, Theresa Burger, 
Iza Grunberg and Thomas Faessler, VOJD Studios uses the innovate technolo-
gy of 3D printing to develop compelling collections. Challenging convention and 
tradition, the brand draws its inspiration from the avant-garde and futurism to 
produce 3D printed jewellery, which shies away from conformism and predict-
able established standards. Eclectic and contemporary, the VOJD Studios col-
lections astound for their unexpected shapes, redefining the aesthetic concept 
of luxury jewellery.

Vojd Studios
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É a história que, à semelhança do que acontece com outros 
modelos da marca, inspira o novo Radiomir 1940 3 Days 
Ceramica, a história dos relógios Panerai desenhados para os 
comandos da Marinha Real Italiana. Para conferir ao novo mo-
delo da coleção Radiomir 1940 uma aparência contemporânea 
e desportiva, o relógio foi equipado com caixa de cerâmica 
preta mate e mostrador de design minimalista, acentuado 
pelos índices horários em forma de ponto e barra. 
Uma ampla janela em vidro de safira, no fundo da caixa, 
permite observar o movimento P.3000 de corda manual, que 
inclui um dispositivo de mudança rápida de hora, graças ao 
qual o ponteiro das horas salta de hora em hora, sem inter-
ferir com o ponteiro dos minutos nem com o funcionamento 
do relógio.

As with other models from the brand, history provides the 
source of inspiration for the new Radiomir 1940 3 Days 
Ceramica, the history of Panerai watches, designed for 
the commanders of the Italian Royal Navy. To give the new 
model from the Radiomir 1940 collection a contemporary and 
sporty appearance, the watch has been fitted with a black 
matt ceramic case and minimalist design dial, accentuated 
by the dot and dagger hour indexes.
A large sapphire glass window, on the rear of the case, 
allows you to see the P.3000 hand winding movement, which 
features a jumping hour when adjusting the time, without 
interfering with the movement of the minute hand or the 
running of the watch.

Panerai

Atitude e luxo são as palavras-chave da 
coleção masculina da HUGO para a próxima 
estação. Colhendo inspiração em diversos 
ambientes, o estilo HUGO é eclético e vai 
buscar influências às subculturas grunge, 
streetwear e dandy do século XIX, refres-
cando-as com cortes sofisticados. 
Esta fusão de estilos ganha forma numa 
coleção outono-inverno que equilibra com 
mestria silhuetas modernas e pouco con-
vencionais e alfaiataria precisa e elegante, 
onde os predominantes tons de preto e 
granito são pontuados por pormenores em 
vermelho. Acessórios de influência stree-
twear, como mochilas e calçado com solas 
de borracha, complementam o look HUGO 
para a próxima estação. 

Attitude and luxury are the keywords of the 
men’s collection from HUGO for the next 
season. Drawing inspiration from various 
environments, the HUGO style is eclectic, 
searching for its influences in subcultures 
such as grunge, streetwear and 19th-century 
dandy, while refreshing them with sophisti-
cated cuts.
This fusion of styles finds form in an 
autumn-winter collection that masterfully 
balances modern and barely conventional 
silhouettes with exact and elegant tailoring, 
in which the predominant hues of black and 
granite are punctuated by detailing in red. 
Streetwear influenced accessories, such 
as backpacks and footwear with rubber 
soles, complement the HUGO look for 
the next season.

Hugo
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Desenhada para mulheres confiantes e 
sofisticadas, com um toque de rebeldia nas 
suas escolhas no que à moda diz respeito, 
a coleção Floelander remete para a magia 
misteriosa da Islândia, que inspirou Kadri 
Klampe, fundadora da Yufash, a desenhar 
peças requintadas e simultaneamente ino-
vadoras e intemporais. 
Pensando na mulher Yufash, que não segue 
tendências porque define o seu próprio es-
tilo, Kadri Klampe recorre a tecidos originais 
e detalhes peculiares para desenhar esta 
delicada coleção outono-inverno, onde linhas 
contemporâneas se concretizam em peças 
criativas, ideais para mulheres que apreciam 
peças únicas, que reflitam a sua personali-
dade estética. 

Designed for confident and sophisticated 
women, with a touch of rebelliousness in 
their choices when it comes to fashion, the 
Floelander collection refers to the mysteri-
ous magic of Iceland, which inspired Kadri 
Klampe, founder of Yufash, to design exqui-
site and at the same time innovative and 
timeless pieces.
With the Yufash woman in mind, who doesn’t 
follow trends because she defines her own 
style, Kadri Klampe uses original fabrics and 
unusual details to design this delicate au-
tumn-winter collection, in which contempo-
rary lines are materialised in creative pieces, 
ideal for women that appreciate unique 
items reflecting their aesthetic personality.

Yufash
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Por ocasião da 88.ª edição da Pitti Uomo, 
evento bianual de moda masculina, or-
ganizado em Florença desde 1972, a MINI 
uniu-se aos responsáveis do evento e a seis 
talentosos italianos para criar a sua primeira 
coleção cápsula. O resultado desta sinergia 
são seis acessórios premium, que combi-
nam tradição artesanal italiana e detalhes 
inovadores inspirados no novo 
MINI Clubman.
As personalidades criativas por trás das 
marcas SuperDuper, TYG Spectacles,  
Alberto Premi e Pijama, bem como a perfu-
mista Paola Bottai e a equipa Proraso, com 
o ilustrador Pietro Nicolaucich, uniram-se à 
MINI para desenhar seis acessórios mascu-
linos: um chapéu, um par de óculos de sol, 
um par de sapatos, uma mala, um perfume 
e um kit de barbear. 

On the occasion of the 88th edition of Pitti 
Uomo, a biannual men’s fashion event or-
ganised in Florence since 1972, MINI joined 
forces with the event’s organisers and 
with six talented Italians to create its first 
capsule collection. This synergy has resulted 
in six premium accessories, which combine 
Italian craftsmanship and innovative details 
inspired by the new MINI Clubman.
The creative personalities behind the brands 
SuperDuper, TYG Spectacles, Alberto Premi 
and Pijama, in addition to perfumer Paola 
Bottai and the Proraso team, with illustrator 
Pietro Nicolaucich, joined forces with MINI 
to design six men’s accessories: a hat, a 
pair of sunglasses, a pair of shoes, a bag, 
a perfume and a shaving kit.

Mini
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Um dos mais reconhecidos designers 
japoneses de todos os tempos, Issey Miyake 
tem deixado a sua marca nos mais diversos 
quadrantes da moda, desenhando coleções 
de roupa, perfumaria e relógios. 
Fruto de interessantes colaborações com 
reconhecidos criativos, a série de relógios 
Issey Miyake tem apresentado modelos que 
fogem dos formatos tradicionalmente uti-
lizados na arte de relojoaria. Assinado pelo 
designer japonês Tokujin Yoshioka, o relógio 
V cativa o olhar pelos seus traços simples, 
mas distintos, que o fazem brilhar no pulso 
como se de uma joia se tratasse. Disponível 
em três acabamentos diferentes – espe-
lhado prateado; linhas prateadas; e linhas 
pretas –, V é entregue numa bela caixa, 
decorada com o mesmo padrão utilizado 
no relógio. 

One of the most renowned Japanese de-
signers of all time, Issey Miyake has left his 
mark on the most varied areas of fashion, 
designing collections of clothing, perfumes 
and watches.
The result of interesting collaborations with 
recognised creators, the Issey Miyake range 
of watches has presented models that shy 
away from shapes traditionally used in the 
art of watch-making. Created by Japanese 
designer Tokujin Yoshioka, the V watch 
captivates with its simple yet distinctive 
lines, which cause it to stand out on the wrist 
as if a piece of jewellery. Available in three 
different finishes – silvery mirror-like; silvery 
lines; black lines –, V comes in a stunning 
box, decorated with the same pattern used 
on the watch.

Issey Miyake

Aliando um design requintado à mais avançada tec-
nologia, a linha de malas Topas Stealth é a compa-
nheira ideal de viagem do homem contemporâneo, 
que procura uma solução prática e segura para as 
suas deslocações. 
Feita em elegante alumínio preto, esta linha da 
Rimowa está equipada com o inovador fecho TSA 
integrado, que pode ser aberto para controlos de 
segurança sem danificar a mesma. Dotado de rodas 
de movimento fácil, o sistema Multiwheel® com 
amortecimento acústico proporciona uma desloca-
ção confortável e o máximo de manobrabilidade.
Composta por diversos modelos, dos pequenos 
tróleis aos modelos maiores, para deslocações pro-
longadas, a gama Topas Stealth adiciona um toque 
de requinte a qualquer viagem. 

Combining exquisite design with the most advanced 
technology, the Topas Stealth range of suitcases 
is the ideal travel companion for the contemporary 
man looking for a practical and secure solution on 
his trips.
Made in elegant black aluminium, this range from 
Rimowa is fitted with an innovative TSA combination 
lock, which can be opened without damage during 
security checks. Endowed with easy moving wheels, 
the Multiwheel® system with silenced wheels ena-
bles optimum manoeuvrability and smooth rolling. 
Featuring various models, from small trolleys to larg-
er models, for extended travels, the Topas Stealth 
range adds a touch of refinement to any journey.

Rimowa
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Desenhados, desenvolvidos e produzidos em 
Portugal, os Lemon Jelly são companheiros 
perfeitos para enfrentar os dias cinzentos do 
outono. Divertido e colorido, o calçado Lemon 
Jelly é fruto de uma combinação entre alta 
tecnologia e sensibilidade humana na esco-
lha de materiais e na atenção ao detalhe. 
Este outono-inverno, a Lemon Jelly lança o 
desafio: atrevamo-nos a exigir algo novo, um 
estilo arrojado e surpreendente. Assim surge 
a coleção Royal Gossip, que mergulha na es-
sência do estilo e descobre uma harmoniosa 
mistura entre grunge e chique, brindando 
a mulher Lemon Jelly com modelos que 
conferem um toque de irreverência ao visual, 
sem nunca abandonar porém o glamour. 

Designed, developed and produced in Portu-
gal, Lemon Jelly are the perfect companions 
for coping with the grey days of autumn. Fun 
and colourful, Lemon Jelly footwear is the 
result of the combination of high-tech and 
human sensitivity in the choice of materials 
and attention to detail.
This autumn-winter, Lemon Jelly throws 
down the gauntlet: dare to demand some-
thing new, an audacious and surprising 
style. This gives rise to the Royal Gossip 
collection, which delves into the essence 
of style, discovering a harmonious blend 
between grunge and chic, treating Lemon 
Jelly women to models that provide a touch 
of irreverence to the visuals, yet without ever 
abandoning glamour.

Lemon Jelly
Nascido em Nova Iorque, desde cedo  
Jonathan Simkhai revelou sensibilidade 
para o mundo da moda. Em 2010, lançou 
a primeira coleção de marca própria, onde 
apresentou as suas propostas sofisticadas 
para a mulher contemporânea. 
Tirando partido das linhas cada vez mais 
esbatidas entre os mundos feminino e 
masculino, o estilista aproveita esta ambi-
guidade para transformar códigos clássicos 
em silhuetas sensuais, onde se explora toda 
a potencialidade de materiais como a lã, a 
caxemira, o algodão e a seda.

Born in New York, Jonathan Simkhai 
revealed an interest in the world of fash-
ion from an early age. In 2010 he launched 
his first own brand collection, in which he 
presented his sophisticated proposals for 
contemporary women.
Making the most of the increasingly blurred 
lines between the female and male worlds, 
the designer uses this ambiguity to trans-
form classic codes into sensual silhouettes, 
in which the entire potential of materials 
such as wool, cashmere, cotton and silk 
is explored.

Jonathan Simkhai
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O outono aproxima-se, a paleta de cores escurece e 
seca, deixando entrar tons de verde, preto, mostar-
da e bege, aplicados em materiais como fazenda e 
jacquard. Dry é precisamente o tema da coleção outo-
no-inverno de Luís Carvalho, uma coleção masculina 
estruturada, onde a leveza e a fluidez dos anos 1930 
surgem num interessante contraste com a rigidez dos 
materiais robustos, típicos da estação. 
Nesta coleção, a predileção de Luís Carvalho por mis-
turas e contrastes volta a ser notória, resultando em 
looks que equilibram o clássico e o casual.

The autumn is around the corner, the palette of 
colours darkens and dries, allowing shades of green, 
black, mustard and beige to enter, applied in mate-
rials such as fazenda and jacquard. Dry is precisely 
the theme of the autumn-winter collection of Luís 
Carvalho, a structured men’s collection, in which 
the lightness and fluidity of the 1930s appear in an 
interesting contrast with the robust materials, typical 
of the season.
In this collection, Luís Carvalho’s predilection for 
blends and contrasts hogs the limelight once again, 
resulting in looks that balance the classic with 
the casual.

Luís Carvalho



Quente e sofisticada, a nova coleção Pelcor promete 
iluminar os dias frios que se aproximam com a 
chegada iminente do outono e do inverno. Fruto 
de um interessante diálogo entre texturas, cores e 
silhuetas, as peças desta coleção concretizam-se 
em volumetrias mini e maxi. As formas, que reme-
tem para um look heritage, são enaltecidas por uma 
elegante paleta de tons profundos. 
Continuando a conferir uma linguagem contempo-
rânea à pele de cortiça, na coleção outono-inverno 
a Pelcor combina-a com outros materiais, como a 
pele vegan, um excelente complemento natural para 
um produto ecológico e sustentável. 

Warm and sophisticated, the new Pelcor collection 
promises to brighten up the cold days that are 
coming, with the imminent arrival of autumn and 
winter. The result of an interesting dialogue between 
textures, colours and silhouettes, the pieces in this 
collection are materialised in mini and maxi formats. 
The shapes, reflecting a heritage look, are enhanced 
with an elegant palette of dark shades.
Continuing to give a contemporary language to cork 
leather, in the autumn-winter collection Pelcor com-
bines it with other materials, such as vegan leather, 
an excellent natural complement for this ecological 
and sustainable product.

www.pelcor.pt

Pelcor

Nascido em Singapura e criado em Kathmandu, Nepal, 
Prabal Gurung lançou a sua coleção homónima em 2009, 
definindo as suas criações como representando o luxo mo-
derno e um astuto sentido de glamour. 
A aposta na qualidade e inovação levou a que as suas peças 
fossem escolhidas por nomes sonantes como Michelle Oba-
ma e a Duquesa de Cambridge, que se deixaram conquistar 
pelos traços elegantes, mas modernos, dos seus designs. 
Seguindo esta assinatura vencedora, para a coleção pre-fall, 
Gurung propõe soluções para todos o momentos, dos looks 
mais casuais para o dia a dia aos mais elaborados, para 
ocasiões especiais.  

Born in Singapore and raised in Kathmandu, Nepal, Prabal 
Gurung launched the collection bearing his name in 2009, 
defining his creations as representing modern luxury and an 
astute sense of glamour.
His focus on quality and innovation led to his pieces being 
chosen by well-known names, such as Michelle Obama 
and the Duchess of Cambridge, who fell for the elegant, yet 
modern lines of his designs. Sticking with this winning for-
mula, for the pre-fall collection, Gurung proposes solutions 
for every situation, from more casual, everyday looks, to the 
most elaborate for special occasions. 

Prabal Gurung
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Desde os seus 16 anos a designer Nina Binné 
procurou, sem sucesso, encontrar o par per-
feito de brogues Oxford. Cansada de procurar, 
em 2011 Nina Binné decidiu desenhar o seu 
próprio modelo de sapatos, onde sentisse 
o cheiro do couro, visse as cores naturais e 
que, acima de tudo, encaixasse perfeitamen-
te no pé. Assim nasceu a Binné – Designed 
in Hamburg, uma marca exclusivamente 
dedicada a criar brogues que combinem 
conforto, qualidade de materiais e pormeno-
res divertidos e inesperados, que fazem um 
up-grade a este clássico do calçado que já 
conquistou a moda feminina.

Since the age of 16, designer Nina Binné 
strove, without success, to find the perfect 
pair of Oxford brogues. Tired of looking, in 
2011 Nina Binné decided to design her own 
pair of shoes, in which the scent of leather 
could be smelt, natural colours prevailed 
and, first and foremost, the fit was perfect. 
And so Binné – Designed in Hamburg came 
into being, a brand dedicated exclusively 
to creating brogues that combine com-
fort, quality materials and fun, unexpected 
detailing, giving an upgrade to this classic 
of footwear, which has already conquered 
women’s fashion.

Binné
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A coleção outono-inverno da Sisley transmite uma im-
pressão de modernidade em movimento, de urbanidade, 
bem como a ideia de um espírito sofisticado. Nas propos-
tas para homem, a Sisley apresenta linhas minimalistas e 
formas lineares, numa moda citadina, muito em voga nos 
tempos correntes. Nas cores, a predominância vai para o 
azul, cinzento e negro, num estilo light e multifuncional. Os 
materiais, quentes mas simultaneamente leves, associam-
-se a um estilo deluxe que se coaduna com o conceito da 
marca. Com influências orientais, as propostas da Sisley são 
rebuscadas e contemporâneas, com uma base material que 
conjuga malhas, caxemira e angorá, deixando espaço para o 
algodão e a seda. A alfaiataria acrescenta os últimos porme-
nores aos casacos, blazers e calças, sendo complementada 
com um toque futurista que marca a diferença. 

The autumn-winter collection from Sisley transmits an 
impression of modernity in movement, an urban vibe, as 
well as the idea of a sophisticated spirit. In the proposals for 
men, Sisley presents minimalist lines and linear shapes, in 
a city-based fashion, very much en vogue at the moment. 
As for colours, blue, grey and black prevail, in a light and 
multifunctional style. The materials, warm yet light, reflect a 
deluxe style, consistent with the brand’s concept. With orien-
tal influences, the suggestions from Sisley are elaborate and 
contemporary, with a choice of materials combining knits, 
cashmere and angora, leaving room for cotton and silk. Tai-
loring adds the final details to jackets, blazers and trousers, 
and is complemented with a futurist touch that makes all 
the difference.

Sisley
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Fundada em 2013, em Milão, a marca de malas de senhora 
aposta num estilo simultaneamente clássico e contempo-
râneo, inspirado nas inúmeras viagens que os dois desig-
ners– Yusun Jang e Alessandro Corti – fizeram em redor do 
mundo. Nestas coleções, contemporaneidade e elegância 
misturam-se com uma longa e diversa paleta de cores, no 
sentido de criar um efeito vibrante e explosivo. As malas, 
inteiramente fabricadas em Itália, expressam um estilo 
distintivo e têm a capacidade de aliar um sentido estético 
expressivo com funcionalidade. As inspirações são várias e 
multifacetadas, com origens na paixão dos dois designers 
pela exploração de novos horizontes e culturas díspares. 
Em 2014, um ano após a sua criação, a Corti logrou presen-
-ça na afamada lista de 200 melhores designers emergen-
tes da Vogue.

Founded in 2013, in Milan, the women’s handbag brand 
adheres to both classic and contemporary style parameters, 
inspired by the many travels that the two designers – Yusun 
Jang and Alessandro Corti – have made around the globe. 
In these collections, contemporary flair and elegance are 
blended with a vast and varied palette of colours, so as to 
create a vibrant and explosive effect. Made entirely in Italy, 
the bags express a distinctive style and are able to com-
bine an expressive aesthetic sense with functionality. Their 
sources of inspiration are many and varied, originating from 
the two designers’ passion for exploring new horizons and 
different cultures. In 2014, a year after its creation,  
Corti earned a place on Vogue’s famous list of the best  
200 emerging designers.

Corti 
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Não adianta, não resulta e é contraproducente descurar a 
alimentação diária, não comer ou comer mal, e depois tomar 
todos os compridos ou cápsulas de suplementos alimenta-
res que existam no mercado. Fica mais caro e não resolve o 
problema de uma má alimentação.
Um suplemento é precisamente aquilo que o seu nome indi-
ca: algo que é usado para complementar outra coisa, neste 
caso a alimentação. É algo que se toma para suprir neces-
sidades definidas, e nem mesmo os complexos vitamínicos 
devem ser usados por alta recreação, sem consultar um 
médico ou um especialista em Nutrição.
Depois de feito um exame específico, por exemplo o Check-
-Up Ortomolecular da Clínica do Tempo, é possível perceber 
quais são os níveis de vitaminas, minerais, metais pesados e 
radicais livres, entre outros, que estão presentes no organis-
mo de determinada pessoa. Detetadas as carências, é pos-

sível atuar com suplementos indicados para a situação em 
questão. É o princípio da Nutrição Ortomolecular, que pratico 
há já 30 anos, e que visa restaurar um ambiente ecológico 
ótimo para as células do nosso organismo. Isto é conseguido 
pela correção dos desequilíbrios e deficiências ao nível mole-
cular, tendo por base a bioquímica individual. Para conseguir 
este equilíbrio, há que recorrer a substâncias naturais que 
reponham os níveis desejados nas células e que podem ser 
vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, 
enzimas ou hormonas.
Lembremo-nos que o suplemento alimentar pretende com-
plementar a alimentação normal, contendo combinações de 
nutrientes indicadas apenas para manutenção, sem cariz de 
tratamento, correspondendo às quantidades mínimas diárias 
recomendadas para preservar a boa saúde.

It’s no good, has no effect and is counterproductive to 
neglect your daily diet, not eating or eating badly, and then to 
stuff yourself with all the supplement pills and capsules you 
can find on the market. It ends up more expensive and does 
nothing to resolve the problems of a poor diet.
A supplement is exactly what the name implies: something 
that is used to complement something else, in this case 
food. It is something that you take to supplement defined 
needs, and not even multivitamins should be taken without 
first consulting a doctor or a specialist in nutrition.
Once a specific examination is carried out, for example the 
Orthomolecular Check-Up at the Clínica do Tempo, the levels 
of vitamins, minerals, heavy metals and free radicals, among 
others, in the body can be seen in a given person. Once 
any deficiencies have been spotted, you can use the right 
supplements for the situation in hand. This is the principle 

behind Orthomolecular Nutrition, which I have been practic-
ing for 30 years, the aim of which is to restore an optimum 
ecological environment for the cells in the body. This is 
achieved through correcting any imbalances and deficien-
cies on a molecular level, using individual biochemistry as 
a base. To achieve this balance, you have to use natural 
substances that restore desired levels in the cells and these 
can be vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, 
enzymes or hormones
Let us remind ourselves that food supplements are intend-
ed to complement normal eating, and that they contain 
combinations of nutrients specified only for maintaining 
good health, and not as a treatment, and that they contain 
the recommended minimum daily amounts for keeping 
you healthy.
  

Suplementos quando é preciso

Supplements when they’re needed

ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO E LONGEVIDADE • FUNDADOR DA CLÍNICA DO TEMPO
SPECIALIST IN NUTRITION AND LONGEVITY • FOUNDER OF THE CLÍNICA DO TEMPO       

Humberto Barbosa
WWW.CLINICADOTEMPO.COM
CALL CENTER INTERNACIONAL: (+351) 21 458 85 00
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A ateniense Mary Katrantzou, radicada em Londres, 
rapidamente conquistou presença no mundo da 
moda com as suas coleções hiper-realistas e focadas 
em novas técnicas de estamparia. O seu trabalho é 
definido pelo termo francês trompe l’oeil, uma clara 
alusão aos efeitos de ilusão de ótica transmitidos 
pelas imagens coloridas estampadas nos tecidos. 
Já com uma carreira sólida no espectro da moda 
mundial, Katrantzou ganhou uma nova dimensão após 
o tremendo sucesso da sua coleção em 2011, que a 
transformou numa das designers mais concorridas 
em todas as edições da London Fashion Week. Desde 
então, a grega tem ganho uma preponderância gradual 
no exigente mundo da moda, tendo amealhado vários 
prémios de importância superior, tais como o Swiss 
Textiles Award, em 2010, e o Emerging Talent Award - 
Ready-to-Wear nos British Fashion Awards 2011.

Athenian Mary Katrantzou, living in London, soon 
earned a name in the world of fashion with her 
hyperrealist collections focused on new printing 
techniques. Her work is defined by the French term 
trompe l’oeil, a clear allusion to the optical illusion 
created by the colourful images printed on the fab-
rics. Already with a solid presence in world fashion, 
Katrantzou took on a new dimension following the 
tremendous success of her 2011 collection, which 
transformed her into one of the most popular design-
ers at every edition of London Fashion Week. Since 
then the Greek designer has gained a gradually de-
veloping prominence in the exacting world of fashion, 
having garnered various high level awards, such as 
the Swiss Textiles Award, in 2010, and the Emerging 
Talent Award - Ready-to-Wear at the British Fashion 
Awards 2011.

Mary Katrantzou
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OLGA 
NORONHA 

talking to:

Tem apenas 25 anos, mas a segurança de quem há muito decifrou o rumo 
que queria seguir. Depois de ser admitida, aos 11 anos, na Escola Engenho 
& Arte, no Porto, com o estatuto de aluna mais jovem de sempre, a Central 
Saint Martins College of Art & Design, em Londres, foi a evolução natural. 
Aí, incitada a encontrar a sua identidade criativa, deu os primeiros passos 
na criação da Joalharia Medicamente Prescrita, um conceito inovador que 
pretende personalizar instrumentos médicos como colares cervicais, talas 
ou próteses. 
Empenhada em provar que o valor e a beleza de uma joia vão muito além do 
material de que é feita, a designer mune-se de uma energia sem fim para 
dar resposta aos infindáveis projetos que lhe propõem. Ao doutoramento na 
Goldsmiths College, e às aulas que leciona na Central Saint Martins, na Uni-
versity for Creative Arts, em Kent, e, em breve, na ESAD, soma a presença 
assídua na ModaLisboa e uma recém firmada parceria com a Eleutério, uma 
das mais antigas marcas portuguesas de filigrana, da qual será designer. 

She’s just 25, but possesses the confidence of someone who has long 
known what path she wants to take. After being accepted at the age of 11 
to the Escola Engenho & Arte, in Oporto, as its youngest student ever, the 
Central Saint Martins College of Art & Design, in London, was the natural 
next step. There, prompted to discover her creative identity, she made the 
first steps in the creation of Joalharia Medicamente Prescrita, (Medically 
Prescribed Jewellery), an innovative concept, which aims to customise med-
ical instruments such as neck braces, splints or prostheses.
Committed to proving the value and beauty of a piece of jewellery goes way 
beyond the material with which it is made, the designer equips herself with 
boundless energy to address the never-ending projects she is offered. Her 
doctorate at Goldsmiths College, and the classes she gives at Central Saint 
Martins, the University for Creative Arts, in Kent, and, shortly, at the ESAD, 
are joined by a regular presence at ModaLisboa and a recently signed part-
nership with Eleutério, one of the oldest Portuguese filigree brands, for which 
she will be the designer.

«Não há nada que me dê mais prazer 
do que começar as coisas e não saber 
onde vão acabar»

«Nothing gives me greater pleasure 
than starting things and not knowing 
where there’ll end»

  ESTELA ATAÍDE      1,2,3,4,5,9,10,11 RUI VASCO; 6 MARTA GUIMARÃES; 7 OLGA NORONHA;  
8 DANIEL PIRES; 12,13 ORLANDO GONÇALVES  



processo de agonia, não haja dúvida, mas é essa 
agonia que eu sei que no final vai dar um pulinho. 

O conceito da Joalharia Medicamente Prescrita nas-
ceu da vontade de, com a beleza, ajudar os pacientes 
na sua recuperação?
Sem dúvida, essa era a vontade principal! É dar a 
hipótese de personalizar, para que em vez de se ser 
excluído da sociedade, se seja ainda mais incluído 
num sentido de curiosidade. Existe uma técnica 
japonesa milenar – o kintsugi – que diz que se um 
prato cai e fica aos bocadinhos, pegamos nos cacos 
e unimos com resina com pozinho de ouro. E a peça 
fica ainda mais bonita do que antes, quando era 
perfeita. Portanto, é à imperfeição que se vai buscar 
a beleza. 

E são peças vendáveis?
Para já são vendidas como esculturas – o Colar 
Cervical de Filigrana, por exemplo, é uma das peças 
em destaque no Museu del Gioiello, em Vicenza, 
Itália. Mas, segundo os pareceres médicos e de 

bioengenharia, a Joalharia Medicamente Prescrita 
está pronta a colocar dentro do corpo – exceto as 
próteses da anca, que ainda não estão desenvolvidas 
a nível de serem colocadas imediatamente. É minha 
intenção começar a trabalhar para que entrem em 
laboratório e comecem a ser testadas, porque têm 
efetivamente potencial para serem implantadas. 

Pretende que a Joalharia Medicamente Prescrita seja 
o foco do seu trabalho?
A minha vida terá três focos: uma parte será a 
investigação académica - o ensino e a investigação 
da Joalharia Medicamente Prescrita; outra será o 
design performativo apresentado na ModaLisboa; e 
a outra parte será efetivamente a joalharia de luxo. 
Neste momento tenho as três partes e dou-me por 
muito feliz.

Como gostaria que a marca Olga Noronha fosse defi-
nida daqui a 10, 15 anos?
Que marcasse pela diferença e fizesse as pessoas 
pensar, porque tudo o que faço no fundo é para fa-
zer alguém pensar e refletir naquilo que faz de uma 
forma instintiva. Porque no meu ponto de vista tudo 
tem razão de existir, mas às vezes é preciso parar 
para perceber. 

Que influência teve a Central Saint Martins nas 
suas criações? 
Teve uma influência gigantesca. Quando comecei 
a fazer joalharia, as pessoas diziam: “tu fazes as 
coisas tão grandes”. Na altura não percebia porquê 
e hoje em dia já começo a perceber. No fundo, a 
minha estratégia subconsciente foi quase de revolta 
contra aquilo que é a joalharia, contra aquilo que é 
um anel bonito, um brinco bonito. Porque, se alguém 
perguntar o que é uma joia, diz-se imediatamente 
que é uma peça de ouro e diamantes.

O luxo ainda está muito preso ao material?
Extremamente preso. Por isso é que o meu percurso 
na Central Saint Martins foi interessante, porque so-
mos incitados a desenvolver uma identidade própria. 
E eu comecei a refletir que o acessório pode não 
ser usável no dia a dia, mas pode ser uma estrutu-
ra filosófica que nos questione ou que nos ajude a 
entender o porquê de nós usarmos as coisas no dia 
a dia da forma que usamos. Passei de um design de 
produto, para de repente dizer: “o meu projeto final 
vai ser a Joalharia Medicamente Prescrita”. Durante 
esse processo comecei a perceber que não havia 
nada que me excitasse mais do que desafiar-me a 
mim mesma. 

É uma pessoa impulsionada pelo desafio?
Não há nada que me dê mais prazer do que come-
çar as coisas e não saber onde vão acabar. É um 

What influence did Central Saint Martins have on  
your creations?
It had a huge influence. When I started making 
jewellery, people would say: “you’re doing the things 
too big”. At the time I didn’t understand why and now 
I start to understand. Basically, my subconscious 
strategy was almost one of rebellion, against what 
jewellery is, against what a pretty ring, a pretty ear-
ring might be. Because, if someone were to ask what 
a piece of jewellery is, the immediate answer would 
be a piece of gold with diamonds.

Is luxury still very dependent on the material?
Extremely dependent. As such my experience at 
Central Saint Martins was interesting, because we 
are urged to develop our own identity. And I started 
to reflect that the accessory couldn’t be wearable in 
everyday life, but could be a philosophical structure, 
which questions us or which helps us to understand 
why we wear things in everyday life the way we wear 
them. I went from a product design to suddenly 
say: “my final project will be Medically Prescribed 
Jewellery”. During this process I began to realise 
that there was nothing that excited me more than 
challenging myself.

“Tudo o que faço é para fazer 
alguém refletir naquilo que faz 
de uma forma instintiva”

[ ORGA NORONHA ]
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And are they for sale, these pieces?
For the moment they are sold as sculptures – the 
Filigree Neck Brace, for example, is one of the stand-
out pieces at the Museo del Gioiello in Vicenza Italy. 
But, according to medical and bioengineering reports, 
Medically Prescribed Jewellery is ready to be placed 
into the body –apart from hip prostheses, which are 
not yet developed to a level at which they can be 
fitted immediately. It is my intention to start working 
towards them undergoing laboratory tests, because 
they do indeed have the potential to be implanted.

Is your intention for Medically Prescribed Jewellery to 
be the focus of your work?
My life will have three foci: one part will be academic 
research – teaching and research into Medically 
Prescribed Jewellery; another will be performance 
design presented at ModaLisboa; and the other part 
will indeed be luxury jewellery. At the moment I have 
the three parts and I’m glad.

How would like the Olga Noronha brand to be defined 
10, 15 years from now?
I would like for it to stand out for being different and 
for it to make people think, because everything I do 
is basically about making someone think and reflect 
on what we do instinctively. Because from my point 
of view, everything exists for a reason, but some-
times you need to stop to understand.

Are you someone driven by the challenge?
There is nothing that gives me greater pleasure 
than starting things and not knowing where they’ll 
end. It’s a painful process, of this there is no doubt, 
but I know that it is this agony that will provide the 
thrill in the end.  

Did the concept of Medically Prescribed Jewellery 
come from the desire to use beauty to help patients 
in their recovery?
Without a doubt, this was my primary desire! It’s 
about having the possibility to customise, so that 
instead of being excluded from society, you are even 
more included in terms of curiosity. There is an age-
old Japanese technique – kintsugi – that says that if 
a plate falls and smashes to pieces, we should take 
the pieces and glue them back together with lacquer 
mixed with gold powder. And the piece becomes 
even more beautiful than before, when it was per-
fect. Therefore, beauty is found in imperfection.

“Everything I do is basically 
about making someone think 
and reflect on what we do ins-
tinctively”
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Nessa viagem que se pode fazer pela histó-
ria do Homem ligada à história da alimen-
tação, reparamos que na própria Bíblia, no 
Livro de Daniel, há relatos de experiências 
nutricionais. Daniel encontrava-se entre os 
homens capturados pelo rei da Babilónia, 
quando os babilónios tomaram Israel de 
assalto. Daniel devia servir na corte do rei e 
ser alimentado com as requintadas comidas 
e com o vinho da mesa real. Porém, Daniel 
recusou e preferiu fazer as suas próprias 
escolhas alimentares, que incluíam vegetais 
e água. O mordomo real receava pela sua 
vida ao recusar os benefícios da mesa do 
rei, mas concordou em fazer a experiência. 
Daniel e os seus amigos seguiram a sua 
dieta de vegetais durante 10 dias e foram, 
depois, comparados com os homens do 
rei. Como pareciam estar mais aptos e 
saudáveis do que a guarnição real, foi-lhes 
permitido continuar a seguir a alimentação 
que tinham escolhido.
Os erros alimentares são, também, uma 
história antiga. Tal como as crenças em 
relação aos alimentos e aos nutrientes. Por 
exemplo, na Grécia Antiga temos Hipó-
crates, que ficou conhecido como o pai 
da Medicina, a conjeturar que, como as 
pessoas eram iguais independentemente 
daquilo que comessem, quer tivessem uma 
dieta própria do litoral ou do interior, deveria 
existir um nutriente único que fizesse parte 
de todos os tipos de alimentos. Esta teoria 
do nutriente único persistiu durante muito 
tempo, quase até à era moderna.
Foi só nos finais de 1700 que surgiu aquele 
que viria a ser o Pai da Nutrição, devido ao 
seu trabalho brilhante na área da química. 
Chamava-se Lavoisier e era um jovem e 
brilhante cientista francês. Muito resumida-
mente, Lavoisier concebeu um calorímetro 

A Nutrição da Bíblia à modernidade 

que media o calor produzido pelo corpo de-
vido ao trabalho e ao consumo de diversas 
quantidades e tipos de alimentos. Uma das 
frases famosas de Lavoisier refere que "a 
vida é um processo químico".
Meio século depois de Lavoisier ainda o 
homem era castigado pelo escorbuto, uma 
doença provocada por uma grave deficiência 
de vitamina C e que atingia os marinhei-
ros, obrigados a passar longos períodos 
no mar sem mantimentos frescos a bordo 
e com uma dieta à base de pão e carnes 
secas. Em 1753 o Dr. James Lind, Médico 
da Frota inglesa, publicou o seu Tratado 
sobre o Escorbuto, reconhecendo os efeitos 
curativos da fruta fresca sobre esta doença. 
A sua descoberta, diz-se, assenta no facto 
de ter aliviado o escorbuto das tripulações 
ao prescrever sumo de limão. Porém, só 40 
anos mais tarde é que o Almirantado inglês 
colocaria limões a bordo dos navios.
Muitas histórias há para contar sobre a 
História da alimentação humana, até aos 
nossos dias. Não se pense que o incremen-
to da civilização trouxe apenas benefícios à 
área da nutrição, pois não podemos esque-
cer que a industrialização também chegou 
aos alimentos, que são cultivados em 
massa, com a depleção inevitável dos solos 
e a utilização de fertilizantes químicos, com 
o surgimento de comidas processadas e 
tratadas com corantes e conservantes, com 
a utilização permanente de pesticidas, com 
maturações relâmpago, que não permitem 
que os vegetais atinjam todo o seu potencial 
nutritivo, com a carne e os lacticínios trans-
formados em verdadeiras indústrias, enfim, 
com o afastamento do homem de dietas 
tradicionais, muito mais salutares, equilibra-
das e nutritivas.
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On this journey that can be made through 
the history of mankind, and with respect to 
the history of food, even in the Bible, in the 
Book of Daniel, you can find accounts of 
nutritional experiences. Daniel was among 
men captured by the king of Babylon, when 
the Babylonians stormed Israel. Daniel had 
to serve in the king’s court and to feed on 
the fine food and wine of the royal table. But 
Daniel refused and preferred to make his 
own dietary choices, preferring a diet of veg-
etables, pulses and water. The chief steward 
feared for his life in refusing the benefits of 
the king’s table, but agreed to the trial. Daniel 

Nutrition – from the Bible to modern times

É importante repetir, sempre que possí-
vel, que a alimentação é a base da vida do 
homem e de todos os seres vivos. Todos 
nós, animais racionais e irracionais, de todas 
as espécies, somos realmente aquilo que 
comemos. E a forma como nos alimenta-
mos determina a qualidade de saúde que 
temos e teremos no futuro, bem como a 
nossa qualidade de vida e a longevidade que 
iremos alcançar.
Voltando um pouco ao início, para fechar a 
nossa breve e resumida viagem recordan-
do aquilo que o ser humano é, devemos 
compreender que somos omnívoros, e não 
carnívoros. Significa que a base da nossa 
alimentação não deve ser a carne, embora 

a single nutrient present in all kinds of food. 
This theory of one nutrient continued for a 
long time, almost until the modern era. 
It was only in the late 1700s that the so-
called father of nutrition appeared, thanks to 
his brilliant work in the field of chemistry.  
His name was Lavoisier and he was a young 
and gifted French chemist. In a nutshell, 
Lavoisier designed the calorimeter, which 
measured heat produced by the body from 
work and the consumption of different 
amounts and types of foods. One of the 
most famous phrases uttered by Lavoisier 
was: "Life is a chemical process".
Half a century after Lavoisier, man was 
still suffering the trials of scurvy, an illness 
caused by a serious deficiency of vita-
min C and which was prevalent in sailors 
forced to spend long periods of time at sea 
without fresh food supplies and living off 
a diet of bread and dried meat. In 1753 Dr. 
James Lind, a physician in the British navy, 
published his Treatise on Scurvy, recognis-
ing the healing properties of fresh fruit on 
this illness. His discovery, it is said, is based 
on having eased scurvy in ship’s crews by 
prescribing them lemon juice. But, it was 
only 40 years later that the British admiralty 
started putting lemons in ships.
There are many stories to be told about the 
history of human food, right up to today. It 
cannot be said that increased civilisation 
has brought nothing but benefits to the field 
of nutrition. We cannot ignore the effect 
industrialisation has had on food, grown in 
mass, with the inevitable depletion of soils 
and the use of chemical fertilisers. Nor can 
we ignore the arrival of processed foods, 
treated with colorants and preservatives, or 
the permanent use of pesticides, and pro-
duce that ripens so quickly, stopping plants 
from achieving their full nutritional potential. 
Meat and dairy produce have been trans-
formed into veritable industries, leading to 
mankind’s movement away from traditional 
diets that are healthier, more balanced  
and nutritional.

It is important to recall, whenever possible, 
that food is the foundation of life for man-
kind and all living beings. All of us, animals, 
with or without the power of reason, of every 
species, are truly what we eat. And the way 
we feed ourselves determines the quality of 
our health now and in the future, in addition 
to our quality of life and the longevity of  
our existence. 
Going back to where I started, and to close 
this short and abbreviated journey recalling 
just what the human being is, we should 
remind ourselves that we our omnivores and 
not carnivores. This means that we shouldn’t 
base our diet on meat, although we can eat 
it. To live well, we need to take in vitamins, 
minerals, carbohydrates and proteins. This 
means eating all kinds of plants, from ber-
ries to root vegetables, fruits, leaves, grains 
and seeds. And from time to time we can 
hunt some birds, eat their eggs and catch 
some fish.
We are, therefore, a balance of nutrients that 
should be maintained through the diversity 
and moderation of our diet. Our entire body, 
from the bones to the brain, is dependent on 
the way we eat. Let’s begin right now to put 
our health first, starting with what we put on 
our plate. 
 
 

WWW.CLINICADOTEMPO.COM
TEL. +(351) 21 458 85 00

possamos consumi-la. Para vivermos bem, 
temos de ingerir vitaminas, minerais, hidra-
tos de carbono e proteínas. Isso significa 
ingerir todo o tipo de vegetais, desde as 
bagas às raízes, tubérculos, frutas, folhas, 
grãos e sementes. E de vez em quando 
podemos caçar umas aves, comer os seus 
ovos e pescar uns peixes.
Somos, portanto, um equilíbrio de nutrientes 
que deve ser mantido através da diversida-
de e da moderação da nossa alimentação. 
Todo o nosso corpo, dos ossos ao cére-
bro, está dependente da forma como nos 
alimentamos. Comecemos, hoje mesmo, 
a zelar pela nossa saúde, principiando por 
aquilo que colocamos na nossa mesa. 

and his friends followed their diet of legumes 
for 10 days, after which they were compared 
with the king’s men. As they appeared 
healthier and better nourished than those 
eating the royal food, they were allowed to 
continue the diet they had chosen.
Mistakes in eating are also an ancient 
history. Just as a beliefs with relation to 
food and nutrients. For example, in Ancient 
Greece, Hippocrates, known as the father 
of medicine, theorised that as people were 
the same, independent of what they ate, 
whether they survived on a diet typical of 
the coast or of inland areas, there must be 
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Com base operativa na Polinésia Francesa, 
o estúdio Grand Blanc tem em seu redor um 
cenário ímpar no sentido de avivar a ins-
piração dos designers. E foi aqui, em pleno 
Pacífico, que se desenhou este protótipo, o 
maior de três projetados pela Grand Blanc. 
Denominado 188ft, o veleiro destaca-se 
pelas suas formas longitudinais e ‘limpas’, 
concebidas no sentido de fazer reluzir as 
grandes quantidades de alumínio que com-
põem a estrutura da embarcação. O convés, 
de grandes dimensões, é ideal para apro-
veitar a imensa luz natural que banha esta 
zona do globo e converge com a filosofia 
da marca, que assenta em preceitos como 
a simplicidade e a harmonia. Com 57,30m 
de comprimento (os tais 188ft), este veleiro 
atinge os 22 nós de velocidade máxima e 
tem uma lotação máxima de doze pessoas. 
No que ao equipamento diz respeito, o 188ft 
está conceptualmente desenhado para in-
tegrar uma piscina interior, equipamento de 
mergulho, bar e até uma cave para vinhos. 

GLAMOUR FUTURISTA

Grand Blanc 188ft
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      GRAND BLANC

Operating out of French Polynesia, the Grand 
Blanc studio enjoys unique surroundings, 
providing an incredible source of inspira-
tion for its designers. It was here, lost in 
the South Pacific, that this prototype was 
designed, the largest of three created by 
Grand Blanc. Named 188ft, the mega sloop 
cruiser stands out for its longitudinal and 
clean lines, designed to make the large 
amounts of aluminium composing the 
boat’s structure shine forth. The substantial 
deck is ideal for soaking up the magnificent 
natural light of this part of the globe, while 
adhering to the brand’s philosophy, founded 
on precepts such as simplicity and harmony. 
57.3 metres long (hence 188ft), this sailboat 
reaches a top speed of 22 knots and can 
accommodate a maximum of 12 people. 
When it comes to equipment, the 188ft is 
conceptually designed to feature an indoor 
pool, diving equipment, a bar and even a 
wine cellar. 

FUTURIST GLAMOUR
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Trefecta DRT Electric Dirt Bike
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      TREFECTA

Ocupando o mais premium dos segmentos 
das bicicletas elétricas, a Trefecta DRT in-
tegra potência, função e design e apresenta 
uma longa lista de requintes técnicos, fruto 
da colaboração entre engenheiros dos 
ramos automóvel e aeroespacial. Equipada 
com um motor elétrico de 4kW e uma bate-
ria de 60 volts, o que permite uma autono-
mia de cerca de 100 quilómetros, a Trefecta 
DRT é totalmente recarregável em três ho-
ras e atinge uma velocidade máxima de 70 
km/h. Estando disponível com um sistema 
regenerador de energia, esta bicicleta elétri-
ca recarrega as baterias sempre que se dá 
uso ao travão ou se ganha velocidade numa 
descida. Um sistema independente de 14 

velocidades permite uma utilização con- 
vencional da bicicleta, anulando-lhe os 
auxílios motorizados. 
Com um quadro em alumínio, extremamen-
te leve e dobrável, a Trefecta DRT vem com 
visor integrado, que funciona como compu-
tador de bordo e um integrador de iPod, que 
permite a utilização de apps de navegação, 
bem como rodas de 26” em carbono e 
pneus todo-o-terreno da Schwalbe. Uma 
bicicleta topo de gama, cheia de tecnologia 
e com acabamentos ímpares, ideal para 
percorrer os trilhos mais entusiasmantes, 
mas cujo preço (fixado em cerca de 22 mil 
euros) é proibitivo para a maioria dos aman-
tes das duas rodas. 

CONFORTAVELMENTE HIGH-TECH 

Occupying the most premium electric 
bicycle segment, the Trefecta DRT features 
power, function and design and presents a 
long list of technical refinements, resulting 
from collaborative work with engineers from 
the automotive and aerospace industries. 
Equipped with a 4-KW electric motor and a 
60-volt battery, giving it a range of about 
100 kilometres, the Trefecta DRT can be 
fully recharged in three hours and reaches 
a top speed of 70 km/h. Available with an 
energy regeneration system, this electric 
bicycle recharges the battery whenever the 
brake is applied, or when it speeds up on a 

descent. An independent 14-speed system 
allows the conventional used of the bike, 
removing any motorised assistance.
With an extremely light and foldable alumin-
ium frame, the Trefecta DRT comes fitted 
with a visor, which works as an onboard 
computer and a waterproof iPad dock, allow-
ing the use of navigation apps, in addition to 
26” carbon wheels and all-terrain tyres from 
Schwalbe. A top-of-the-range bike, packed 
with technology and unique finishes, ideal 
for riding along the most exiting tracks, but 
whose price (fixed at around €22,000) is pro-
hibitive for the majority of biking enthusiasts.

COMFORTABLY HIGH-TECH
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LM2 Streamliner
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      LYONS MOTOR CAR LM2 STREAMLINER

Tendo gerado grande expectativa pelos números que 
anunciavam elevada performance, a Lyons Motor Car 
não quebrou a promessa e revelou ao mundo um 
concept car com 1700 cavalos de potência, supos-
tamente capaz de quebrar todos os recordes de 
potência e aceleração. Para atingir estes níveis de de-
sempenho, o LM2 Streamliner vem equipado com um 
motor de oito cilindros em “V”, duplamente turbinado 
e apoiado por uma caixa sequencial de sete velocida-
des pelo que, na perspetiva desta produtora auto-
móvel, será capaz de atingir os 100km/h em apenas 
2,2 segundos. O chassis foi aprimorado no sentido 
de atingir níveis de excelência aerodinâmica, sen-
do construído em fibra de carbono e apresenta um 
design futurista, assente num perfil de baixo-relevo. 
A produção em série do LM2 Streamliner está longe 
de estar confirmada, não obstante a marca estar a 
tomar diligências no sentido de conseguir colocar 
este super desportivo no mercado a curto prazo. 

PERFORMANCE DE PONTA

Having raised expectations with its high performance 
figures, Lyons Motor Car hasn’t broken its prom-
ise, revealing to the world a concept car with 1700 
horsepower, supposedly able to break all power and 
acceleration records. To achieve these performance 
levels, the LM2 Streamliner comes equipped with a 
twin-turbocharged 8.2-litre V-8 engine, supported 
by sequential seven-speed transmission, whereby, 
according to the car manufacturer, it will be able to 
accelerate to 100 km/h in just 2.2 seconds. The car-
bon fibre chassis has been improved so as to achieve 
aerodynamic excellence, boasting a futurist design 
based on a low-relief profile. Production of the LM2 
Streamliner is far from being confirmed, although the 
brand is taking appropriate steps towards bringing 
this sports car onto the market shortly.

STATE-OF-THE-ART PERFORMANCE
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Donkervoort GTO Bare 
Naked Carbon Edition

  JOÃO AFONSO RIBEIRO      LUUK VAN KAATHOVEN A família Donkervoort D8 GTO ficou agora mais 
composta com o lançamento desta edição equipa-
da com chassis em fibra de carbono. Fabricado na 
Holanda, este novo modelo utiliza tecnologias de 
baixo peso no sentido de melhorar as performan-
ces. Equipado com o motor 2.5 TFSI, frequente-
mente utilizado em modelos Audi, com 395 cv  de 
potência, este desportivo atinge os 100km/h em 
três segundos e tem nos 254 km/h a velocidade 
máxima anunciada pela marca. Com todo o interior 
e exterior fabricado em fibra de carbono, o que in-
clui portas, consola central, bancos e até a moldura 
do para-brisas, este desportivo, com um design 
muito particular, é dono de uma aura sombria e 
promete emoções fortes e a capacidade de ‘virar 
cabeças’ por onde passe. O primeiro exemplar já 
circula nas estradas europeias, tendo sido entregue 
a um cliente na Suíça. 

SOMBRIO MAS CHEIO FIBRA 

The Donkervoort D8 GTO family continues to grow 
with the launch of this new edition featuring a 
carbon fibre chassis. Made in the Netherlands, this 
new model uses low weight technologies to improve 
performances. Fitted with a 2.5-L engine, frequent-
ly used in Audi models, with 395 horsepower, this 
sports car can reach 100 km/h in three seconds, 
while the brand has announced a top speed of 254 
km/h. With the entire interior and exterior made of 
carbon fibre, including the door frames, dashboard, 
seats and even the windscreen frame, this sports 
car with its very particular design has a sombre 
aura, while promising powerful emotions and the 
ability to turn heads wherever it goes. The first 
specimen is already driving Europe’s roads, having 
been delivered to its Swiss owner.

SOMBRE BUT PACKED WITH FIBRE
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Vespa 946 Emporio Armani 
  ESTELA ATAÍDE      PIAGGIO GROUP

Tendo como mote a celebração, em 2015, do 40.º 
aniversário da marca Giorgio Armani e os 130 anos 
do Grupo Piaggio, a Emporio Armani desenhou uma 
versão especial da Vespa 946, que pretende refletir 
o estilo e criatividade de ambas as marcas italianas. 
O novo design é uma reinterpretação moderna do 
modelo original, apresentado em 1946 (daí o nome, 
Vespa 946). Os detalhes metálicos foram tratados 
para terem um efeito mate e a discreta paleta de 
cores está alinhada com a assinatura elegante da 
casa de moda que, além das palavras “Emporio 
Armani” na lateral, está ainda representada com o 
seu icónico logotipo. Ao estilo, soma-se a tecnologia: 
a Vespa 946 Emporio Armani está equipada com 
um inovador motor de injeção eletrónica a quatro 
tempos, cuja economia de combustível e emissões 
reduzidas a tornam na solução ideal para desloca-
ções em cidade. 
Produzida numa edição exclusiva de exemplares 
numerados, a Vespa 946 Emporio Armani está dis-
ponível desde junho em algumas das mais impor-
tantes cidades mundiais. 

PARCERIA VENCEDORA 

With its motto the celebration, in 2015, of the 40th an-
niversary of the Giorgio Armani brand, and 130 years 
of the Piaggio Group, Emporio Armani has designed 
a special version of the Vespa 946, which aims to 
reflect the style and creativity of both Italian brands.
The new design is a modern reinterpretation of the 
original model, presented in 1946 (hence the name, 
Vespa 946). The metallic details have been treated 
to take on a matt effect and the discreet palette of 
colours is in line with the elegant style of the fashion 
house, which, in addition to the words “Emporio 
Armani” on the side, is also represented with its 
iconic logo. Style is joined by technology: the Vespa 
946 Emporio Armani is equipped with an innova-
tive electronic injection four-stroke engine, the fuel 
economy and reduced emissions of which make it 
the ideal solution for getting around the city.
Produced in an exclusive numbered edition, the 
Vespa 946 Emporio Armani has been available since 
June in some of the most important world cities. 

WINNING PARTNERSHIP
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Volvo XC90
 JOÃO AFONSO RIBEIRO      VOLVO CAR GROUP  

O novo XC90 é um automóvel que impõe a sua 
presença por onde passa. Talvez pelo tamanho, mas 
também pela modernidade de uma frente completa-
mente redesenhada, o novo SUV de sete lugares da 
Volvo apresenta-se ao público com um design que se 
enquadra dentro dos parâmetros que a marca sueca 
tem apresentado. Não obstante, neste novo modelo 
são integrados novos detalhes que dão um toque 
de modernidade e frescura a um segmento que tem 
feito sucesso entre as famílias que procuram espaço, 
qualidade, conforto mas, sobretudo, exclusividade. 
E se espaço não é problema, o ecrã touch colocado na 
consola central vem contribuir no sentido de aprimorar 
o conforto a bordo. Este ecrã, com capacidades mul-
timédia, quando conectado com o sistema de som da 
britânica Bowers & Wilkins, faz deste Volvo o carro onde 
vai desejar estar, caso tenha o infortúnio de enfrentar 
um daqueles engarrafamentos capazes de levar ao 
desespero a mais paciente das personalidades. 
Como não poderia deixar de ser, dado ser uma prer-
rogativa da marca escandinava, a segurança não foi 
descurada, estando o XC90 equipado com travagem 
automática, deteção de obstáculos, aviso de saída 
de faixa e de estrada, sistema de reconhecimento de 
sinais e aviso de ângulo morto. No que à motorização 
diz respeito, o XC90 vem equipado com um motor 
de quatro cilindros da nova família Drive-E, mais 
potentes e económicos. Em Portugal, a versão de 
entrada é a D4 de 190 CV, com caixa automática 
de oito velocidades. 

ELEGÂNCIA, CONFORTO E SEGURANÇA 
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The new XC90 is a motor vehicle that 
stamps its mark wherever it goes. Maybe 
because of its size, but also because of the 
modern feel of its fully redesigned front, the 
new seven-seat SUV from Volvo has been 
unveiled to the public with a design that 
sits well within the parameters set by the 
Swedish manufacturer. Nevertheless, in this 
new model there are new details that add a 
touch of modernity and freshness to a seg-
ment that is a hit among families looking 
for space, quality, comfort, but, above all 
else, exclusiveness. 
And if space isn’t a problem, the touch 
screen positioned in the central console 
contributes to refining comfort on board. 
When this screen, with its multimedia fea-
tures, is connected to the British Bowers & 

ELEGANCE, COMFORT AND SAFETY

Wilkins sound system, the Volvo becomes 
the car where you’ll wish you were, if you 
ever have the misfortune of being stuck in 
one of those jams able to bring the most 
patient of personalities to despair. 
And, as one would expect, given its status 
as a prerogative for the Scandinavian make, 
safety has not been neglected, with the 
XC90 fitted with automatic braking, obstacle 
detection, lane and road departure warning, 
sign recognition system and a blind spot 
indicator. When it comes to power, the XC90 
comes with a four-cylinder engine from the 
new Drive-E family, which are more power-
ful and economical. In Portugal, the entry 
model is the 190-bhp D4, with eight-speed 
automatic transmission.    
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Slide
  ESTELA ATAÍDE      LEXUS 

É apenas um protótipo e nunca será comercializada, 
mas a incrível hoverboard Slide traz para o mundo 
real possibilidades que sempre pareceram limitadas 
ao universo da ficção científica. 
Associando-se a especialistas em tecnologia super-
condutora, a Lexus criou aquele que é o quarto pro-
jeto da campanha Amazing in Motion, composta por 
projetos ambiciosos que exploram a complexidade e 
a beleza do movimento e que reflete o compromisso 
da marca em procurar novas possibilidades de de-
sign e tecnologia. A equipa da Lexus recorreu a levi-
tação magnética com supercondutores arrefecidos 

MOVIMENTO SUSPENSO

a azoto líquido e ímãs permanentes para conseguir 
o movimento suspenso desta hoverboard do futuro 
que, embora seja um meio de transporte completa-
mente diferente, partilha a assinatura de design e os 
mesmos materiais dos automóveis da marca. 
Mark Templin, vice-presidente executivo da Lexus 
International, explica que a Slide é “um excelente 
exemplo das coisas incríveis que se conseguem 
fazer quando se combina tecnologia, design e imagi-
nação”. A vontade de romper fronteiras, combinada 
com a paixão e inovação foi, explica o responsável, o 
que levou a Lexus a levar a cabo este projeto. 

It may be a prototype and it will never sold, but the 
incredible Slide hoverboard brings to the real world 
possibilities that always seemed to be limited to the 
universe of science fiction.
Working with specialists in superconductive technol-
ogies, Lexus has created what is the fourth project 
in the Amazing in Motion campaign, composed of 
ambitious programmes that explore the complex-
ity and beauty of movement and which reflect the 
brand’s commitment to looking for new design and 
technology possibilities. The team at Lexus used 
magnetic levitation through liquid nitrogen cooled 

superconductors and permanent magnets to 
achieve the hover motion of this hoverboard of the 
future, which, although it is a completely different 
means of transport, shares the design signature 
and the same materials as the cars from the brand.
Mark Templin, executive vice president of Lexus 
International, explains the Slide is “an excellent ex-
ample of the incredible things that can be achieved 
when you combine technology, design and imagi-
nation”. The desire to expand frontiers, combined 
with passion and innovation was, the vice president 
explains, what led Lexus to undertake this project.

SUSPENDED MOVEMENT
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Audi A4 Avant
  ESTELA ATAÍDE      AUDI AG

Com lançamento previsto em Portugal no 
último trimestre de 2015, o novo Audi A4 
Avant acrescenta ainda mais espaço e 
elegância à interessante combinação de 
estética e funcionalidade que tem atraído 
os consumidores para os modelos Avant ao 
longo das últimas décadas. Uma fascinante 
síntese de design e tecnologia, a nova ge-
ração do Audi A4 Avant apresenta-se com 
uma personalidade confiante e linhas flui-

ESTÉTICA E FUNCIONALIDADE 

With its launch planned in Portugal for the 
last quarter of 2015, the new Audi A4 Avant 
adds even more space and elegance to the 
interesting combination of looks and func-
tionality that has attracted consumers to 
Avant models throughout recent decades. 
A fascinating synthesis of design and tech-
nology, the new generation Audi A4 Avant 
is presented with a confident personality 
and flowing lines, retaining the sporting 

LOOKS AND FUNCTIONALITY

elegance that has become the German 
manufacturer’s trademark. 
In addition to having reducing CO2 emis-
sions among its priorities, during the 
development of the new model, Audi also 
focused on new smart technologies, fitting 
the A4 Avant with driving assistance and 
infotainment systems that turn moments 
out on the road even more comfortable 
and pleasant.

das, mantendo a elegância desportiva que 
já se tornou assinatura da marca alemã. 
Além da ter a redução das emissões de CO2 

entre as prioridades, durante o desenvol-
vimento do novo modelo a Audi apostou 
ainda em novas tecnologias inteligentes, 
equipando o A4 Avant com sistemas de 
assistência à condução e de infotainment 
que tornam os momentos na estrada mais 
confortáveis e agradáveis. 
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Lava Surf Culture
  ESTELA ATAÍDE      LAVA SURF CULTURE

“Sonhar sem regras” é o lema da equipa da Lava 
Surf Culture que, pensando nos apaixonados por surf 
que procuram uma experiência única, se dedica à 
produção personalizada de pranchas de surf únicas, 
exclusivas e concebidas para conferir a quem as 
encomenda uma identidade singular, que os distingue 
dos demais. 
Apaixonados por surf, Tiago Zorro (brand manager) e 
Manuel ‘Wolf’ Heitor (head of shaping) decidiram adicio-
nar expressão artística à modalidade, ideia que cativou 
o interesse de João Patrão e Sérgio Carmo, atualmente 
product manager e head of glassing, respetivamente. 
A equipa alia-se a João Pombeiro, diretor criativo da 
Lava Surf Culture, para desenvolver pranchas exclu-
sivas e inesperadas, que colhem inspiração nas artes 
visuais, na música, na arquitetura e no vestuário, entre 
outras referências artísticas, para proporcionar a cada 
modelo uma personalidade própria. 

PRANCHAS COM PERSONALIDADE

“Dreaming without rules” is the motto of the Lava Surf 
Culture team, which, with surf fans looking for a unique 
experience in mind, is dedicated to the customised 
production of unique, exclusive surf boards, designed 
to give a singular identity to the person commissioning 
one, setting them apart from anyone else.
Passionate about surfing, Tiago Zorro (brand manag-
er) and Manuel ‘Wolf’ Heitor (head of shaping) decided 
to add artistic expression to the sport; an idea that 
caught the interest of João Patrão and Sérgio Carmo, 
current product manager and head of glassing, 
respectively. The team works with João Pombeiro, 
the creative director of Lava Surf Culture, to develop 
exclusive and unexpected boards, which draw their 
inspiration from the visual arts, music, architecture 
and clothing, among other artistic references, to pro-
vide each model with its own personality.

BOARDS WITH PERSONALITY
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AU60
  ESTELA ATAÍDE      SIGMUND YACHT DESIGN

Depois da reação positiva que recebeu o 
design do veleiro Vestar, a Sigmund Yacht 
Design apresenta AU60, um upgrade que 
melhora o modelo anterior com várias pe-
quenas modificações, minuciosos pormeno-
res subtilmente alterados para melhorar a 
prestação e aumentar a elegância deste já 
gracioso veleiro. 
Desenhado para um proprietário que veja 
o veleiro como algo para estimar, cuidar e 
manter por gerações, o design do AU60 
favorece o estilo em detrimento da moda, 
apostando em traços elegantes e intem-
porais, que lhe conferem uma aparência 
requintada e equilibrada. A seleção dos mais 
modernos e resistentes materiais irá con-
ferir ao AU60 a resistência necessária para 
passar de geração em geração, enquanto os 
interiores acolhedores garantem que pro-
prietário e convidados se sintam em casa, 
num oásis de conforto e tranquilidade longe 
dos afazeres e preocupações do quotidiano. 

COMPANHEIRO DE GERAÇÕES 

Following the positive reaction received 
for the design of the Vestar sailing boat, 
Sigmund Yacht Design presents AU60, 
an upgrade that improves on the previous 
model with various slight modifications, 
minute details subtly altered to improve 
performance and to increase the elegance 
of this graceful yacht.
Designed for an owner that sees the sailboat 
as something to cherish, take care of and to 
maintain for generations, the design of the 
AU60 favours style over fashion, focusing 
on elegant and timeless lines, which give it a 
sophisticated and balanced appearance. The 
selection of the most modern and resistant 
materials will give the AU60 the sturdiness 
it needs to be passed on from generation to 
generation, while the cosy interiors ensure 
that the owner and guests feel at home, in 
an oasis of comfort and tranquillity, far from 
the hassle and concerns of everyday life. 

COMPANION TO GENERATIONS
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talking about:

FAMEL
  ESTELA ATAÍDE      FAMEL 



ria e desenvolvimento de produto no ramo auto-
motivo para se lançar nesta ambiciosa missão, que 
tem despertado muita curiosidade e antecipação 
por parte dos “fameleiros”, que aguardam ansiosa-
mente o regresso da marca. Apontando 2017 como 
o ano de apresentação do novo protótipo, até lá 
Joel Sousa conta com a colaboração do designer 
Nelson Pinto Coelho para desenvolver “um produto 
desenhado por portugueses, para portugueses e 
para Portugal”. Explicando que haverá o cuidado 
de conciliar as raízes clássicas da FAMEL com as 
tendências atuais, Joel Sousa garante que o novo 

O novo protótipo FAMEL deverá 
ser apresentado em 2017

“Percebi que este poderia ser o meu projeto de 
vida”. Foi assim que Joel Sousa encarou a oportu-
nidade de adquirir os direitos da histórica FAMEL 
(Fábrica de Produtos Metálicos, Ltda.), uma das 
maiores empresas portuguesas de motorizadas. 
Algures entre as décadas de 1960 e 1980, as 
inesquecíveis motorizadas FAMEL agregaram uma 
legião de aficionados, mas a abertura das fronteiras 
e a chegada da concorrência conduziu ao encer-
ramento da fábrica e, tudo indicava, ao fim de um 
ciclo. Mas, em janeiro de 2015, Joel Sousa agarrou 
o desafio e adquiriu os direitos da marca, propon-
do-se a revitalizar a FAMEL e a trazer de volta as 
motorizadas que tantas memórias deixaram no 
imaginário coletivo português. 
Licenciado em Engenharia Automóvel, o jovem 
vimaranense muniu-se da experiência em engenha-

Regresso de um clássico

modelo irá ter “uma imagem nova, mas ao mesmo 
tempo familiar, onde se identifique facilmente o ADN 
da marca”.  
Embora admita que o fator escala “não permite, pelo 
menos no primeiro modelo, ter um preço compe-
titivo face às marcas chinesas e coreanas que se 
vendem em Portugal”, Joel Sousa está confiante de 
que a nova FAMEL irá marcar a diferença “pelo facto 

de ser um produto nacional e com qualidade”. Pen-
sando também nas exigências do mercado atual, o 
engenheiro automóvel revela a possibilidade de um 
modelo elétrico, uma hipótese ainda a ser estudada. 
Para já, a garantia é apenas uma: a FAMEL está de 
volta e os seus eternos seguidores aguardam avida-
mente a chegada de 2017 e, com ele, a revelação do 
tão esperado novo modelo. 
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Portuguese and for Portugal”. Explaining that care 
will be taken to reconcile the classic roots of FAMEL 
with the current trends, Joel Sousa guarantees that 
the new model will have “a new, yet at the same 
time familiar image, in which the brand’s DNA can 
easily be identified”.

While acknowledging that the scale factor “does 
not allow for, at least in the first model, competitive 
pricing compared to Chinese and Korean brands 
being sold in Portugal”, Joel Sousa is confident that 
the new FAMEL will set itself apart “for the fact that 
it is a national and quality product”. Considering 
the requirements of the current market too, the car 
engineer reveals the possibility of an electric model, 
a prospect yet to be studied. For now, he can guar-
antee just one thing: FAMEL is back and its loyal 
followers are eagerly awaiting the arrival of 2017 and, 
with it, the unveiling of the long-awaited new model.

The new FAMEL prototype will 
be presented in 2017

“I realised that this could be the project of my life”. 
This is how Joel Sousa viewed the opportunity to 
acquire the rights of the historic FAMEL (Fábrica de 
Produtos Metálicos, Ltda.), one of Portugal’s largest 
motorcycle manufacturers.
Somewhere between the 1960s and 1980s, the 
unforgettable FAMEL mopeds garnered a legion of 
fans, but the opening of the borders and the arrival 
of competition led to the closure of the factory and, 
from the way everything was going, to the end of an 
era. In January 2015 however, Joel Sousa took up 
the challenge and bought the rights to the brand, 
proposing to revive FAMEL and bring back the 
motorbikes that have left so many memories in the 
Portuguese collective imagination.
With a degree in automotive engineering, the young 
man from Guimarães equipped himself with the 
experience in engineering and product development 
in the automotive industry in order to set out on this 
ambitious mission, which has stirred up much cu-
riosity and anticipation among “fameleiros”, eagerly 
awaiting the return of this brand. Naming 2017 as 
the year in which to present the new prototype, until 
that point Joel Sousa can rely on the collaborative 
support of designer Nelson Pinto Coelho to develop 
“a product designed by the Portuguese, for the 

Return of a classic




