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Diz-nos o dicionário que criativo é aquele “que é 
capaz de criar, de inventar, de imaginar qualquer 
coisa de original”. Damo-nos a liberdade de acres-
centar, ainda, que criativo é aquele que surpreende 
e trilha novos caminhos no domínio da criação. E 
é guiada por este conceito que a nova edição da 
TRENDS chega até si, com as páginas recheadas de 
iniciativas e ideias impulsionadas pela criatividade. 
Venha então connosco conhecer os irreverentes 
acessórios de cabelo imaginados por Louis Mariette, 
desvendar o conceito por detrás da BMW i, pelas pa-
lavras do diretor do Departamento de Design, Benoit 
Jacob, e saber o que levou Paula Sousa, fundadora 
das marcas Munna e Ginger & Jagger, a lançar-se 
no mercado em plena crise económica mundial. 
E, como sempre, deixe-se deslumbrar por inúme-
ros projetos de arquitetura e design, projetos de 
Portugal e do mundo, que nos deixam a sonhar com 
novas possibilidades e abordagens à criatividade.  

The dictionary tells us that creative are those, “who 
are able to create, to invent, to imagine something 
original”. Allow us the liberty to also add that creative 
are those who astound and tread new paths in the 
field of creation. And this is the concept that guides 
the latest issue of TRENDS, brought to you now with 
pages full of initiatives and ideas driven by creativity. 
So, come with us to find out about the irreverent hair 
accessories created by Louis Mariette, to unveil the 
concept behind BMW i, through the words of its  
Design Department director, Benoit Jacob, and find 
out what led Paula Sousa, founder of Munna and 
Ginger & Jagger, to launch her brands on the market 
at the height of the global economic crisis. And, as 
always, be amazed at the numerous architecture 
and design projects, in Portugal and around the 
world, which allow us to dream of new possibilities 
and approaches to creativity.

Thinking creativityPensar a criatividade 
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Em exibição desde março deste ano, a exposição 
Designs of the Year 2015 (DOTY 2015) mantém-se 
aberta ao público no Design Museum até 31 de março 
de 2016. Na sua oitava edição, a iniciativa do museu 
londrino pretende dar a conhecer as melhores cria-
ções, celebrando o design e promovendo a mudança.  
A exposição mostra dezenas de projetos do último 
ano, divididos em seis categorias: arquitetura, digital, 
moda, produto, gráfico e transporte. Os trabalhos 
expostos são nomeados por designers, académicos 
e especialistas de todo o mundo, que selecionam os 
designs mais relevantes.

On show since March this year, the Designs of the 
Year 2015 (DOTY 2015) exhibition remains open 
to the public until March 31, 2016, at the Design 
Museum. In its eighth edition, the aim of the event 
by the London museum is to introduce the best 
creations, celebrating design and promoting change.
The exhibition shows dozens of projects from the 
last year, divided into six categories: architecture, 
digital, fashion, product, graphic and transport. 
The works on display are nominated by designers, 
academics and experts from around the world, who 
select the most relevant designs.

DOTY 2015

Já foi eleita a proposta vencedora do concurso 
TRENDS/Lemon Jelly, que desafiou os nossos leito-
res mais criativos a personalizarem um modelo da 
coleção outono-inverno 2015-2016 da Lemon Jelly. 
Inspirando-se nos tecidos aplicados em lingerie, 
Beatriz Dias desenhou uma versão elegante e um 
pouco provocadora do modelo Ascot, no qual o preto 
é combinado com detalhes dourados e um aplique 
lateral sinuoso e sedutor. A bota vencedora será 
produzida brevemente e colocada à venda no site 
oficial da Lemon Jelly.

The winner of the TRENDS/Lemon Jelly competi-
tion, which challenged our more creative readers to 
customise a model from Lemon Jelly’s autumn-win-
ter 2015-2016 collection, has already been chosen. 
Inspired by the applied fabrics of lingerie, Beatriz Dias 
has designed an elegant, and a little provocative, ver-
sion of the Ascot model, combining black with gold 
details and a sinuous and seductive appliqué on the 
side. The winning boot will be produced shortly and 
placed on sale on the official Lemon Jelly site.

CONCURSO TRENDS/LEMON JELLY  /  TRENDS/LEMON JELLY COMPETITION

   © MIRREN ROSIE
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A dupla de arquitetos Aires Mateus venceu o con-
curso internacional para a construção de um edifício 
que irá albergar dois museus em Lausanne, na Suíça. 
O projeto apresentado pelos arquitetos portugueses 
superou 150 propostas de arquitetos de todo o mun-
do, recebendo elogios do júri pela força e simplicidade 
e pelo trabalho com a iluminação, que considera 
reforçar a identidade de cada museu. 
O edifício, cuja construção deverá começar dentro 
de dois anos e ser concluída em 2020, irá aco-
lher o Museu do Design e das Artes Aplicadas 
Contemporâneas, no primeiro piso, e o Museu da 
Fotografia, no piso subterrâneo. Entre ambos, ficarão 
o átrio, uma biblioteca e uma loja.

Architect duo Aires Mateus has won the interna-
tional tender for the construction of a building that 
will house two museums in Lausanne, Switzerland. 
The project presented by the Portuguese architects 
beat 150 proposals from architects from all over the 
world, and was praised by the jury for its strength and 
simplicity and for the lighting work, which it considers 
strengthens the identity of each museum.
The building, the construction of which should begin 
within two years and be completed in 2020, will 
house the Museum of Design and Contemporary 
Applied Arts, on the first floor, and the Museum of 
Photography, on the lower floor. Between the two will 
be the lobby, a library and a shop.

AIRES MATEUS VENCEM CONCURSO INTERNACIONAL  /  AIRES MATEUS WIN INTERNATIONAL TENDER

Entre 7 e 11 de outubro, a FIL (Feira Internacional de 
Lisboa) voltou a atrair milhares de visitantes, curio-
sos para conhecerem as mas recentes novidades 
nas áreas de mobiliário, decoração, moda, design e 
inovação de produto. Evento de referência no setor, 
a INTERCASA é uma montra dinâmica de soluções 
para interiores e exteriores da casa. Este ano, a feira 
contou com três eventos em paralelo: LxD Lisboa 
Design Show (dedicado ao design de produto, visual, 
de moda e de interiores); LX Interiores (focado nos 
produtos e serviços de decoração e design de inte-
riores e exteriores para empresas); Espaço Mobiliário 
& Decoração (espaço dedicado às novidades da 
indústria nacional).

Between the October 7 and 11, FIL (the International 
Fair of Lisbon) once again attracted thousands of 
visitors, eager to know the latest innovations within 
the fields of furniture, decoration, fashion, design and 
product innovation. An iconic event in the industry, 
INTERCASA is a dynamic showcase of solutions 
for interior and exterior spaces of the home. This 
year, the fair ran three events in parallel:  LxD Lisboa 
Design Show (dedicated to product, visual, fashion 
and interior design); LX Interiores (focused on prod-
ucts and decorating services, and interior and exterior 
design for companies); Espaço Mobiliário & Decoração 
(dedicated to the latest news of the national furniture 
and decoration industry).

INTERCASA’15

   © AIRES MATEUS 
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Numa iniciativa que visa promover o seu novo 
smartphone junto do público português, a ASUS 
desafiou a dupla Storytailors a desenhar uma capa 
para o ASUS ZenFone 2, lançado recentemente em 
Portugal. Numa aplicação invulgar da sua criati-
vidade, os estilistas Luís Sanchez e João Branco 
delinearam uma capa exclusiva de edição limitada, 
oferecida aos primeiros compradores nacionais do 
novo smartphone. 

In an initiative aimed at promoting its new smart-
phone to the Portuguese public, ASUS challenged 
the duo Storytailors to design a cover for the ASUS 
ZenFone 2, which has recently been launched in 
Portugal. In an unusual application of their creativity, 
designers Luís Sanchez and João Branco created 
an exclusive, limited edition cover, offered to the new 
smartphone’s first buyers in Portugal.

Em exibição no ModeMuseum (MoMu), em Antuérpia, 
Bélgica, até 14 de fevereiro de 2016, a exposição Footprint 
- The tracks of shoes in fashion transporta os visitantes 
numa viagem pelo fascinante mundo do calçado. Partindo 
da premissa “tudo pode ser um sapato”, a exposição exibe 
centenas de pares de sapatos, assinados por diversos  
criadores, que refletem o quão imaginativo e diversificado  
é o universo do calçado.

On show at the ModeMuseum (MoMu) in Antwerp, Belgium, 
until February 14, 2016, the exhibition Footprint - The tracks 
of shoes in fashion takes visitors on a journey through the 
fascinating world of footwear. Based on the assumption that 
“everything can be a shoe”, the exhibition displays hundreds 
of pairs of shoes, created by several designers, reflecting on 
just how imaginative and diverse the world of footwear is.

FOOPRINT - THE TRACKS OF SHOES IN FASHION

STORYTAILORS & ASUS

    PIERRE HARDY A/W 2008-2009 FROM FLAIR ITALY, NOVEMBER 2008. 
PHOTO: NIGEL COX
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Ali Mohammed T.  
Al-Ghanim Clinic

  MARIA PIRES      NELSON GARRIDO

Porque a arquitetura tem a capacidade de promover 
saúde e bem-estar, quer pela beleza e harmonia das 
estruturas, quer pelo conforto que estas proporcio-
nam, a Clínica Ali Mohammed T. Al-Ghanim, na cidade 
do Kuwait, que recebeu o nome do seu generoso 
benemérito, tornou-se num edifício emblemático no 
mundo da arquitetura. De tal forma que foi merecedor 
de vários prémios, como o primeiro lugar nos Prémios 
WAF 2013, na categoria de Futuros Projetos de 
Saúde, e bronze nos Prémios A’ Design Awards 2014 - 
“Arquitetura, Construção e Desenho de Estruturas”.
Se é imediatamente notória a configuração harmo-
niosa do edifício, há outras características, porém, 
menos óbvias que o fazem pioneiro, como os pátios 
anexos à fachada que funcionam como fio condutor 

no desenvolvimento de todo o projeto, contribuin-
do também para a segurança e privacidade. A AGi 
architects quis que os pátios fossem ‘esculpidos’ no 
volume para proporcionar luz natural. Aliás, a chapa 
anodizada e perfurada do exterior permite a passa-
gem de iluminação e constitui um elo entre exterior 
e interior, para além de ser um elemento contem-
porâneo que se conecta com a identidade cultural 
dos utentes. É, no entanto, um espaço a pensar no 
multiculturalismo, uma vez que o projeto, para além 
de evitar os típicos corredores dos espaços hospi-
talares, proporcionando uma fluidez de circulação, 
contempla uma sinalética baseada em mosaicos de 
cores que percorrem os vários serviços: uma lingua-
gem manifestamente universal. 

EMBLEMÁTICA E UNIVERSAL
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Archi-Fiore
  ESTELA ATAÍDE      SERGIO PIRRONE

Um enorme centro desportivo, de formato circular, 
é o elemento arquitetónico predominante no espaço 
que rodeia o edifício Archi-Fiore, na Coreia do Sul. 
Assim, numa tentativa de dialogar com essa pre-
sença inevitável, a equipa da IROJE KHM Architects 
apostou num elemento tradicional para projetar um 
edifício muito pouco convencional. Inspirado pela 
curva presente nos telhados das habitações tradi-
cionais coreanas (e que cria a ligação com o formato 
do centro desportivo), o arquiteto HyoMan Kim 
multiplicou esse elemento e levou-o mais além, co-
locando-o por toda a estrutura, ao invés de o limitar 
ao telhado. De curva em curva, os lados sinuosos 

deste complexo multifuncional parecem criar uma 
imagem semelhante à de uma flor, num projeto  
inovador que confere uma inesperada identidade  
a um edifício residencial e comercial.
Mais do que um edifício polivalente, que inclui 
coffee shop, restaurante, escritórios e residências, 
HyoMan Kim pretende que este complexo edifício 
seja encarado como uma pequena cidade vertical, 
composta por quatro edifícios independentes. Nesta 
mini cidade, as ligações entre pisos são garantidas 
por escadarias dinâmicas, visíveis na fachada, que 
trepam do primeiro andar até ao topo, fazendo  
a ligação entre os diversos ambientes existentes. 

FLOR ARQUITETÓNICA

Because architecture has the ability to promote 
health and wellness, be it for the beauty and harmo-
ny of the structures, or for the comfort they provide, 
the Ali Mohammed T. Al-Ghanim Clinic, in Kuwait City, 
named after its generous benefactor, has become 
an iconic building in the world of architecture. So 
much so that it has been deemed worthy of several 
awards, such as first place at the 2013 WAF Awards 
in the Future Health Projects category, and a Bronze 
Award at the 2014 A’  Design Awards  - “Architecture, 
Construction and Structural Design”.
The harmonious configuration of the building may 
be immediately noticeable, but there are other, less 
obvious ones that make it pioneering, such as the 
courtyards, next to the façade, which work as a 

common thread running through the development 
of the entire project, also contributing to its security 
and privacy. AGi architects wanted the courtyards to 
be ‘carved’ into the volume, to provide natural light. 
Furthermore, the anodised and perforated metal 
sheet of the exterior allows the passage of light and 
creates a link between the outside and the inside, 
in addition to being a contemporary element that 
connects with the cultural identity of the users. It is, 
however, a space considering multiculturalism, since 
the design, in addition to avoiding the typical hospital 
corridors, thus providing fluid circulation, features 
signs based on coloured mosaics throughout the 
various services: a distinctly universal language.

ICONIC AND UNIVERSAL

 

18  

 

19  



A huge, circular-shaped sports centre, is the 
predominant architectural element in the space 
surrounding the Archi-Fiore building, in South Korea. 
Thus, in an attempt to engage with this inevita-
ble presence, the team at IROJE KHM Architects 
focused their efforts on a traditional element to 
design a very unconventional building. Inspired by 
the curve present in traditional Korean roofs (and 
which creates a connection with the format of the 
sports centre), architect HyoMan Kim multiplied 
this element and took it one step further, placing it 
throughout the structure, instead of limiting it to the 
roof. From curve to curve, the sinuous sides of this 

multifunctional complex seem to create an image 
similar to a flower, in an innovative project that 
confers an unexpected identity to a residential and 
commercial building.
More than a multipurpose building, which includes 
a coffee shop, a restaurant, offices and homes, 
HyoMan Kim’s intention is for this building com-
plex to be viewed as a small vertical city, made up 
of four independent buildings. In this mini city, the 
connections between floors are ensured by dynamic 
staircases, visible on the façade, which climb from 
the first floor up to the top, making the connection 
between the various existing environments.

ARCHITECTURAL FLOWER

VISTA FRONTAL / FRONT ELEVATION VISTA LATERAL (ESQUERDA) / LEFTSIDE ELEVATION VISTA LATERAL (DIREITA) / RIGHTSIDE ELEVATION
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Casa Brutale
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      OPA

É num ambiente vertiginoso, na orla de uma 
ravina, e completamente livre de vizinhos 
que a Casa Brutale se edifica, incrustada no 
coração da natureza e do meio que a en-
volve. Completamente assimilada pela pai-
sagem, integrando um grandioso penhasco 
sobre o mar Egeu, na ilha grega de Rhodes, 
a Casa Brutale, um projeto de Laertis 
Vassiliou e de Pantelis Kampouropoulos, do 
estúdio OPA Works, combina a excentrici-
dade do betão com o luxo e a opulência de 
um interior pensado no sentido de reunir 
condições de excelência no que diz respeito 
à privacidade dos habitantes. 
No topo da habitação, uma piscina, com 
um fundo inteiramente vidrado, enche a 

casa de luz natural e de tonalidades únicas, 
criando uma aparência subaquática que 
advém dos reflexos das águas da piscina. 
Este projeto, que se integra na corrente do 
Brutalismo, concilia harmoniosamente a 
coexistência humana com a natureza, inte-
grando o homem, literalmente, dentro dos 
ambientes mais desafiantes. Vista do topo 
do penhasco, apenas a piscina fica visível 
e será necessário descer uma escadaria 
(também existe um elevador) para que a 
componente intimista da casa se revele e 
permita uma vista única sobre as águas 
do mar Egeu. Para já apenas no papel, este 
ambicioso projecto pode ser concretizado a 
qualquer instante.

NO CORAÇÃO DA PEDRA

In a vertiginous setting, on the edge of a 
ravine, and entirely free of neighbours, the 
Casa Brutale finds its home, set into the 
heart of nature and its rocky surround-
ings. Totally assimilated into the landscape, 
becoming part of an imposing cliff, hanging 
above the Aegean Sea, on the Greek island of 
Rhodes, the Casa Brutale, a project by Laertis 
Vassilou and by Pantelis Kampouropoulos, 
from the OPA Works studio, combines the 
eccentricity of concrete, with the luxury and 
opulence of an interior designed so as to 
bring together exceptional conditions when it 
comes to the privacy of inhabitants.
On the roof of the property, a swimming pool, 
with an entirely glass bottom, fill the house 
with natural light of unique shades, creating 
an underwater appearance originating in 
the watery reflections of the swimming pool. 
This project, which adheres to the Brutalism 
movement, harmoniously reconciles human 
coexistence with nature, literally integrating 
man into the most challenging of environ-
ments. Seen from the top of the cliff, only 
the pool is visible, while the cosier part of 
the house is only revealed as you descend 
a staircase (there is also a lift), as well as a 
unique view across the waters of the Aegean 
Sea. For now only on paper, this ambitious 
project could be realised at any moment.

IN THE HEART OF STONE
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Len Lye Centre
  ESTELA ATAÍDE      PATTERSON ARCHITECTS

Quando foi selecionada para assinar o novo 
Len Lye Centre, em New Plymouth, Nova 
Zelândia, a equipa da Patterson Architects 
já sabia que o seu projeto deveria res-
peitar duas exigências: integrar-se numa 
nova área cultural que faz a ligação até ao 
coração comercial da cidade e, ao mesmo 
tempo, fundir-se com as instalações já 
existentes da Govett Brewster Art Gallery. 
O resultado é uma estrutura combinada, 
que respeita a herança local e os projetos 
futuros para aquela área da cidade. 
Para o novo espaço da única galeria da 
Nova Zelândia exclusivamente dedicada ao 

trabalho de um único criativo, a Patterson 
Architects focou-se nas ideias do artista 
cinético neozelandês Len Lye, sobretudo as 
que visam a relação entre arte e arquitetura. 
Nesse sentido, o projeto tem como elemento 
principal uma espetacular fachada, em aço 
inoxidável, o material escultórico predileto 
de Len Lye. A colunada ondulada forma 
uma espécie de cortina de teatro, que se 
abre para revelar, no interior, dois grandes 
espaços de exposição, estúdios de educa-
ção, cinema, o arquivo Len Lye e uma sala 
dedicada às suas obras cinéticas. 

ARTE E ARQUITETURA



When it was selected to design the new Len 
Lye Centre, in New Plymouth, New Zealand, 
the team at Patterson Architects already 
knew that the project should respect two 
requirements: to fit into a new cultural area 
connecting right to the commercial heart of 
the city and, at the same time, merge into 
the existing premises of the Govett Brewster 
Art Gallery. The result is a combined struc-
ture, which respects the local heritage and 
the future projects for that area of the city.
For the new space of the only gallery in New 
Zealand exclusively dedicated to the work 

of a single artist, Patterson Architects has 
focused on the ideas of New Zealand-born 
kinetic artist Len Lye, and in particular those 
aimed at the relationship between art and 
architecture. To this end, the primary ele-
ment of the project is a spectacular façade, 
in stainless steel, the sculptural material 
favoured by Len Lye. The undulating colon-
nade forms a kind of theatre curtain, which 
is opened to reveal, inside, two large exhibi-
tion spaces, educational studios, a cinema, 
the Len Lye archive and a room dedicated to 
his kinetic works.  

ART AND ARCHITECTURE

Casa Gallarda
  MARIA PIRES      ESTUDIO JFGS/JOSÉ FRANCISCO GARCÍA-SÁNCHEZ

Situada em pleno Parque Natural Cabo de 
Gata, Almería, Espanha, a Casa Gallarda 
está implantada harmoniosamente 
na paisagem e dela tira partido: o Mar 
Mediterrâneo, a aldeia de Las Negras e o 
Cabo Negro. Esta moradia de férias de um 
casal jovem, que possivelmente virá a ser a 
sua residência habitual, tem no seu traço a 
tradição da arquitetura mediterrânea, como 
os volumes brancos, as janelas pequenas, 
para evitar que as temperaturas extremas 
perturbem o bem-estar, e estruturas se-
mienterradas, pelo mesmo motivo.
O projeto, da autoria do arquiteto José 

Francisco García Sánchez, corresponde às 
exigências do cliente que gosta de receber 
os amigos em casa: de amplas dimensões, 
essencialmente nas zonas sociais, como a 
cozinha, a sala de estar e as áreas exteriores. 
A Casa Gallarda que, mais concretamen-
te, é composta por três casas - Casa 
Transparente (de vidro, para tirar partido 
das paisagens de mar, prolongando-te até à 
plataforma da piscina), Casa Toca (enterra-
da e funciona como casa de serviço), Casa 
Branca (no topo do edifício, onde se situam 
os quartos) - foi galardoada pela sua inova-
ção, eficiência energética e sustentabilidade.  

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
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Located right within the Cabo de Gata Nature 
Park, Almería, Spain, the Gallarda House is 
harmoniously incorporated into the land-
scape, making the most of the Mediterranean 
Sea, the village of Las Negras and Cabo 
Negro. This holiday home, belonging to a 
young couple, who might one day become 
permanent residents, features traditional 
Mediterranean architecture in its layout, such 
as the white volumes, the small windows, 
serving to prevent extreme temperatures 
from disturbing well-being, and half buried 
structures, for the very same reason.
The project, designed by architect José 
Francisco García Sánchez, corresponds to 

the requirements of the client, who likes to 
entertain friends at home: large proportions, 
mainly in the social areas, such as the kitch-
en, the living room and outside spaces.
The Gallarda House, which is actually com-
posed of three houses - the Transparent 
House (featuring glass, to take advantage 
of the seascapes, extending up to the 
pool deck), the Burrow House (buried and 
houses all of the property’s facilities) and 
the White House (on the top of the proper-
ty, where the bedrooms are located) - has 
been awarded for its innovation, energy 
efficiency and sustainability.

INNOVATION AND SUSTAINABILITY
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Asked to intervene in a luxury residential 
complex with an area of almost 15,000 sqm, 
in Brazil, architecture firm Gustavo Penna 
Arquiteto e Associados (GPA&A) accepted 
the challenge to build a leisure pavilion, the 
Clube Serra Dourada - Alphaville.
The challenge was enormous, as it required 
taking into account the various existing ele-
ments, such as other buildings and the native 
vegetation, while the actual morphology of the 
terrain was complex, given its ruggedness. 
The result is already an icon of contem-
porary architecture. The building features 
generous, double-height ceilings, which, 
in addition to being used to house tech-
nical equipment (at the top), also define 
the character of some of the spaces, such 
as a function room, the spa and the gym. 
All these areas are connected to the pool 
terrace, which allows a constant view of 
the Atlantic Forest outside and the jabuti-
cabeira trees surrounding a wooden deck. 
The outside also welcomes a playground, 
multi-sport fields and a football pitch.
The most striking features of the building’s 
construction are its steel structure and, in 
particular, the mirrored glass (for greater 
thermal and acoustic comfort).

BUILD WHILE PRESERVING

Convidado a intervir num condomínio 
residencial de luxo com quase 15 mil m² de 
área, no Brasil, o gabinete Gustavo Penna 
Arquiteto e Associados (GPA&A) aceitou 
o repto: construir um pavilhão de lazer, o 
Clube Serra Dourada - Alphaville.
O desafio era enorme, uma vez que teria 
de ter em conta os diversos elementos já 
existentes, como outras edificações e a 
vegetação nativa, e a própria morfologia do 
terreno era complexa, porque acidentada.
O resultado é já uma referência da arquite-
tura contemporânea. Surge um edifício com 
pés direitos generosos que, para além de 

serem aproveitados para albergar equipa-
mentos técnicos (no topo), definem também 
o caráter de alguns espaços, como o salão 
de festas, o spa e o ginásio. Todas estas 
áreas têm ligação ao terraço das piscinas, 
o que permite uma visualização constante 
da Mata Atlântica do exterior e das jabutica-
beiras que circundam um deck em madeira. 
Também no exterior existem um playground, 
campos polidesportivos e campo de futebol.
Na construção do edifício é a estrutura 
metálica e, principalmente, o vidro espelhado 
(para maior conforto térmico e acústico) que 
têm maior destaque. 

CONSTRUIR PRESERVANDO

Clube Serra Dourada
  MARIA PIRES      JOMAR BRAGANÇA
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The Babylon - Naman Retreat 
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      NAMAN RETREAT

Este hotel, que integra o resort Naman 
Retreat, situado em pleno litoral vietnamita, 
tem na envolvente vegetal, que cobre a fa-
chada, a ênfase conceptual de um projeto da 
autoria do estúdio Vo Trong Nghia Architects. 
Conhecido pelo uso inovador deste tipo de 
soluções nos seus projetos, o estúdio foi 
convidado a projetar um edifício de vários 
andares e que integrasse o uso extensivo 
de vegetação, de modo a criar um ambiente 
revigorante, em que a própria arquitetura 
do edifício tivesse uma contribuição ativa. 
O objetivo passava, assim, por idealizar 
o espaço perfeito para estadias de longa 

duração, centradas em torno de uma paisa-
gem verde e de uma conexão intrínseca com 
a natureza, num edifico que conta com 32 
quartos, distribuídos por três andares e está 
estruturado em forma de “L”. A presença das 
plantas trepadeiras contribui para que se 
conceba uma atmosfera intimista, protegida 
do sol e das altas temperaturas, dando ênfa-
se a um ambiente onde a privacidade é ga-
rantida e onde os sons da brisa a movimen-
tar as folhas é, por si só, revigorante. O nome 
atribuído ao hotel, The Babylon (Babilónia), é 
óbvia referência aos mais famosos jardins 
suspensos da história. 

RESORT BABILÓNICO

This hotel, which is part of the Naman 
Retreat, stood right on the Vietnamese 
coastline, has its lush, leafy surroundings, 
which cover its façade, as the conceptual 
emphasis of a project designed by Vo Trong 
Nghia Architects. Known for the innovative 
use of this kind of solution in its projects, 
the studio was invited to design a building 
of several floors, which would integrate the 
extensive use of vegetation, so as to create 
an invigorating environment, in which the 
very architecture of the building would make 
an active contribution. The aim thus involved 
coming up with the perfect space for long 

duration stays, focused around a green 
landscape and an intrinsic connection with 
nature, in a building that contains 32 rooms, 
distributed over three floors and structured 
in an L-shape. The presence of climb-
ing plants contributes to creating a cosy 
atmosphere, protected from sun and from 
high temperatures, giving emphasis to an 
environment in which privacy is guaranteed 
and where the sounds of breeze fluttering 
the leaves is, in itself, invigorating. The name 
given to the hotel, The Babylon, is an obvious 
reference to the famous hanging gardens 
from history.   

BABYLONIAN RESORT
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Silver House
  ESTELA ATAÍDE      © SERGE ANTON

Uma das sete ilhas que compõem o famoso 
arquipélago grego das Ilhas Jónicas, Zante 
vê a sua beleza exacerbada pela vista para a 
também irresistível Cefalónia, ilha admirada 
desde tempos antigos pelo seu encanto.
Com assinatura da Dwek Architecture + 
Partners, a minimalista Silver House tira o 
máximo partido da paisagem avassaladora 
para a qual tem vista privilegiada: o pico de 
1628 m de Cefalónia, que se ergue do cora-
ção azul profundo do mar Jónico para rumar 
ao branco puro das nuvens. Partindo deste 
espetacular contexto visual, o arquiteto 
Olivier Dwek desenvolveu todo o projeto da 

Silver House em torno da beleza que a en-
quadra, pensando cada espaço da residên-
cia para que dialogasse com a paisagem. 
Esta relação constante entre arquitetura e 
natureza é realçada pelo recurso a enormes 
portas de correr, que diluem a fronteira entre 
exterior e interior e facilitam a transição 
entre os dois ambientes. As linhas clean da 
arquitetura e a predominância do branco 
em toda a residência reforçam a posição da 
paisagem enquanto elemento decorativo 
principal da Silver House, uma casa pensada 
para homenagear e tirar partido da beleza 
exclusiva das ilhas gregas.

INSPIRAÇÃO JÓNICA 
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One of seven islands making up the famous 
Greek archipelago of the Ionian Islands, 
Zakynthos sees its beauty exaggerated by 
the equally irresistible Cephalonia, an island 
admired since ancient times for its charms.
With design from Dwek Architecture + 
Partners, the minimalist Silver House makes 
the very most its exceptional views of the 
amazing landscape: the 1628-metre peak of 
Cephalonia, which rises up from the deep 
blue heart of the Ionian Sea, heading to-
wards the pure white of the clouds. Starting 
from this spectacular visual context, archi-
tect Olivier Dwek has developed the entire 
Silver House project around the beauty of 

its surroundings, designing every space of 
the residence so that it communicates with 
the landscape. This constant relationship 
between architecture and nature is high-
lighted by the use of huge sliding doors, 
which dilute the boundary between indoors 
and out, and facilitate the transition between 
the two environments. The clean lines of the 
architecture and the predominance of white 
throughout the residence, reinforce the 
landscape’s role as the main decorative ele-
ment of the Silver House, a house designed 
to pay tribute to, and make the most of, the 
exclusive beauty of the Greek islands.    

IONIAN INSPIRATION
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On the west coast of the island of Phuket, in 
Thailand, stands an original style resort, rich 
in history. Developing within a forest para-
dise, the Keemala resort takes its inspiration 
from the ancient settlers of the island, to 
breathe life into a space, in which luxury and 
wellness are far from being neglected. So 
as to incorporate the heritage of each of the 
different clans once inhabiting the island, the 
Keemala has four different types of accom-
modation spaces, reflecting the way of life 
of each of the historic groups of Phuket. The 
interiors, as well as the communal spaces, 
are airy, while the areas out in the open air 
are spacious, making them ideal for a break, 
to reflect, or, simply, to take in the pure air of 
the island. The Keemala resort also features 
swimming pools, a spa with views over the 
lush forest, as well as meditation, yoga and 
massage therapies, and a restaurant, in 
a wide choice of amenities. In this essen-
tially tranquil environment, the architec-
ture of which was designed by Thai firm, 
Architecture Space, the Keemala offers 38 
villas, each with their own pool, set perfectly 
into the verdant landscape. The gardens 
have been designed as an extension of the 
environment that surrounds them, making 
use of natural resources, such as trees and 
waterfalls, creating a wonderful atmosphere, 
so that guests at the Keemala can enjoy an 
idyllic paradise, in a space rich in design and 
symbolism, while acting as a showcase of 
the very history of the island.   

THE HISTORY OF THE SETTLERS OF PHUKET

Keemala
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      KEEMALA

Na costa oeste da ilha de Phuket, na 
Tailândia, ergue-se um resort original em es-
tilo e rico em história. Integrando um paraíso 
florestal, o resort Keemala inspira-se na 
história dos antigos colonos da ilha para dar 
vida a um espaço onde o luxo e o bem-estar 
não foram descurados. É de forma a incor-
porar a herança de cada um dos diferentes 
clãs que em tempos habitaram a ilha, que 
Keemala tem quatro tipos de espaços de 
alojamento distintos, refletindo o modo de 
vida de cada um dos grupos históricos de 
Phuket. Os interiores, bem como os espaços 
comuns, são arejados e as áreas ao ar livre 
são amplas, ideais para uma pausa, para 
refletir ou para, simplesmente, respirar o ar 
puro da ilha. O resort Keemala conta ainda 
com piscinas, um spa com vista para a 

exuberante floresta, assim como terapias de 
meditação, yoga, massagens e um restau-
rante, numa oferta alargada. Neste ambiente 
essencialmente tranquilo, cuja arquitetura 
foi da responsabilidade do estúdio tailandês 
Architect Space, o Keemala disponibiliza 
38 villas, todas com uma piscina privativa, 
perfeitamente enquadradas na paisagem 
arborizada. Os jardins foram desenhados 
como uma expansão do ambiente que as 
rodeia, fazendo uso de recursos naturais 
como árvores e quedas de água, criando 
uma atmosfera maravilhosa para que os 
hóspedes de Keemala usufruam de um 
paraíso idílico, num espaço rico em design 
e simbolismo, que se assume como uma 
montra da própria história da ilha. 

A HISTÓRIA DOS COLONOS DE PHUKET
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Casa Chontay 
  MARIA PIRES      GONZALO CÁCERES DANCUART

-  COZINHA / KITCHEN
-  SALA DE JANTAR / DINING ROOM
-  SALA DE ESTAR / LIVING ROOM

1 
2
3

-  QUARTO / BEDROOM
-  QUARTO DE BANHO / BATHROOM 
-  TERRAÇO / TERRACE

4
5
6

-  ACESSO / ACCESS
-  FORNO DE BARRO / CLAY OVEN
-  MIRADOURO / VIEWPOINT

7
8
9

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

5

4

4

Built on a rural plot, measuring 5800 sqm, 
with an irregular topography and 70 metres 
above a river, Casa Chontay resembles a 
natural lookout point - due to it merging 
with nature -, from where you can admire 
magnificent views over the valley. 
Located in Peru, southeast of Lima, it was 
designed by Marina Valle Arquitectura.
Keeping the built area to a minimum, in 
order to keep as much land as possible free 
for agricultural use, was a requirement of 
the client. The result is two buildings, 67 and 
68 sqm respectively, connected by a garden, 
to lessen the impact on the landscape. To 
this end, traditional construction techniques 
and local raw materials, such as stone, ado-
be, eucalyptus and cane were used, in order 
to unify users, landscape and architecture. 

Edificada num terreno de cariz rural, de 
5800 m², topografia irregular e a 70 m de 
altitude de um rio, a Casa Chontay asse-
melha-se a um mirante natural - porque 
fundida na natureza -, de onde se avistam 
paisagens soberbas sobre o vale.
Fica no Peru, a sudeste de Lima, e o seu 
traço é da responsabilidade de Marina Valle 
Arquitectura. 
O mínimo de área construída, para manter 
livre o máximo de terreno possível para uso 
agrícola, era uma exigência do cliente, mate-
rializando-se em dois volumes de 67 e 68 m²,  
articulados por um jardim, para menor im-
pacto na paisagem. Nesse sentido, recor-
reu-se a técnicas de construção tradicio-
nais, a matérias-primas locais, como pedra, 
adobe, eucalipto e cana, de modo a unificar 
usuários, paisagem e arquitetura.

MERGING INTO NATUREFUNDIDA NA NATUREZA
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Sonnenhof
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      DAVID FRANCK

Na cidade universitária alemã de Jena surge 
um complexo multiusos com um design 
muito particular, num projeto da autoria do 
escritório de arquitetura J. Mayer H. Este 
edifício, de uso misto, é constituído por qua-
tro blocos e chama a atenção pelo uso do 
preto e do branco nas fachadas, bem como 
nas áreas internas. É, aliás, pelas fachadas 
que o edifício se torna paradigmático, no-
meadamente pelas formas geométricas que 
cunham as janelas dos edifícios, cuja tonali-
dade negra se estende pelo chão, criando a 
ilusão de sombra. 
Cinco anos após o arranque das obras, o edi-
fício Sonnenhof está agora pronto a ser inau-
gurado, em pleno centro desta cidade situada 
no coração da Alemanha. Todos os blocos 
têm entre quatro a sete andares, seguindo o 
padrão dos edifícios adjacentes e não desfa-
sando do contexto que integram. Os quatro 
blocos estão posicionados nos extremos 
do terreno, abrindo assim espaço para um 
pátio central, que está aberto a visitantes e 
transeuntes. O complexo abriga lojas, nos pa-
vimentos térreos, bem como apartamentos e 
escritórios nos pisos superiores. 

GEOMETRIA A PRETO E BRANCO

RÉS-DO-CHÃO / GROUND FLOOR

1.º ANDAR / 1ST FLOOR



BLACK AND WHITE GEOMETRY

In the university city of Jena, we find a 
multipurpose complex with a very particular 
design, in a project from architecture firm  
J. Mayer H. This mixed-use building is made 
up of four blocks, and draws your attention 
through the use of black and white on the 
façades, as well as in the interior areas. It 
is, furthermore, through the façades that 
the building becomes paradigmatic, namely 
through the geometric shapes of the build-
ing’s windows, the black colour of which is 
extended to the ground, creating the illusion 
of shadowing.
Five years after work was begun, the 
Sonnenhof building is now ready to be 
opened, right in the centre of this city 
located in the heart of Germany. Each of the 
blocks has between four and seven floors, 
following the template set by the adjacent 
buildings, and not shifting from the context 
of which they are part. The four blocks are 
positioned at the edges of the plot, thus 
opening up space for a central courtyard, 
which is open to visitors and passers-by. The 
complex is home to shops, on the ground 
floors, in addition to apartments and offices 
on the upper floors. 



A “inteligência e sensibilidade” com que abordou o projeto de reabilitação do Ozadi Tavira Hotel valeu-lhe o 
Prémio FAD (Fomento de las Artes y del Diseño) 2015, o mais importante galardão ibérico de arquitetura, mas 
há muito que o seu trabalho já captou a atenção internacional, tendo justificado, entre outros reconhecimen-
tos, um lugar, em 2012, na lista dos 40 melhores arquitetos europeus com menos de 40 anos. 
Explorando desde muito jovem o interesse por diversas áreas (ponderou mesmo ser cineasta), Pedro 
Campos Costa aproveita a abrangência que encontra na arquitetura para apostar numa abordagem inclusiva 
e integradora da disciplina, que define como incontornavelmente “ligada à sociedade, ao território e à política”.

The “intelligence and sensitivity” with which he addressed the renovation project of the Ozadi Tavira Hotel 
earned him the 2015 FAD (Fostering Arts and Design) Award, the most important Iberian architecture award, 
but his work has long captured plenty of international attention, having earned him, among other awards,  
a place on the 2012 list of the 40 best European architects under the age of 40.
Exploring from a very young age interests in a range of areas (he even considered becoming a filmmaker),  
Pedro Campos Costa makes the most out of the broad scope he finds in architecture to focus on an  
inclusive and integrative approach of the discipline, which he defines as inextricably “bound up with society, 
territory and politics”.

“A arquitetura é uma disciplina de generalidades,  
universalista” 

“Architecture is a discipline of generalities; all-embracing”

PEDRO CAMPOS 

  ESTELA ATAÍDE      1 PCC; 2,3,4 RADEK BRUNECKY; 5 JOSÉ CAMPOS

[ PEDRO CAMPOS COSTA ]

talking to:

COSTA

Queria ser cineasta. Como aconteceu esta mudança 
de rumo para a arquitetura?
Candidatei-me à Escola Superior de Cinema e não 
entrei, entrei em Arquitetura, no Porto. Não sei se 
posso dizer que é um mudar de rumo, não me 
lembro de pensar assim. Na altura tinha muitos in-
teresses - teatro, artes plásticas, literatura, musica 
-, que explorava paralelamente. Sempre me senti 
um autor à procura das minhas personagens, mais 
do que uma personagem à procura de um autor.

Sente-se concretizado, a trabalhar nesta área?
Se assim não fosse não conseguiria fazer nada. 
Transformo com facilidade o trabalho em prazer. 
Isso pode parecer uma banalidade, mas na prática 
é uma forma de vida. Fascina-me a abrangência da 
disciplina, é uma área muito ampla e eu uso esse 
potencial, faço design, projetos urbanos, instalações 
e layout de exposições. Já fiz cenografias, ensino e 
organizo workshops, fui curador de várias exposi-
ções e eventos, escrevo, estamos a fazer proje-
tos de investigação no atelier… A arquitetura nas 

últimas décadas especializou-se, ao ponto de haver 
arquitetos que só fazem hospitais, outros só casas. 
Tradicionalmente a disciplina nunca foi assim, por-
que os seus fundamentos estão nesta abrangência. 
Sem distanciamento crítico é difícil fazer arquite-
tura, os especialistas dificilmente conseguem ver o 
geral, só o particular. A arquitetura é uma disciplina 
de generalidades, universalista. 

O “olhar de cineasta” ajuda-o no seu trabalho  
como arquiteto? 
Digo com frequência que me fascina a forma das 
ideias, mais do que a forma das coisas. Tenho as 
minhas dúvidas se aqui existe olhar cinéfilo, no 
campo das ideias há uma procura noutras discipli-
nas. Isto claramente ajuda-me a perceber os guetos 
de conhecimento, como diz o arquiteto Gonçalo 
Byrne. Estes guetos de conhecimento dizem-se 
proprietários de áreas da cidade: o centro é dos 
historiadores, as zonas pobres dos antropólogos  
e sociólogos, a expansão da cidade dos arquitetos, 
o território dos geógrafos. Mas, na minha opinião,  
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o território é multidisciplinar e não tem dono. Não sei 
se esta visão integradora e inclusiva é de cineasta, 
para mim é necessariamente de arquiteto. 

Venceu o prémio FAD 2015 com o projeto de reabilita-
ção do Ozadi Tavira Hotel, com o júri a elogiar a “inte-
ligência e sensibilidade” com que abordou o trabalho. 
Qual foi o maior desafio deste projeto?
Tínhamos um budget muito reduzido e tínhamos 
que fazer uma reabilitação, que é sempre um 
trabalho delicado e, às vezes, dispendioso. O termo 
reabilitação é um termo médico e, tal como na me-
dicina, é preciso perceber se cortamos, fazemos 
próteses ou operação ou deixamos estar. Este 
diagnóstico é importante para avaliar o que fazer e 
como fazer. Esse foi o desafio, transformar um bu-
dget muito pequeno num hotel funcional, confor-
tável e acrescentar valor. Sou bastante crítico em 
relação à forma como se está a tratar o turismo 
– sem regulação, sem pensamento crítico, sem 
momentos de qualidade. Gerar uma dependência 
de um recurso e destruí-lo com a sua exploração é 
uma atitude contraproducente equivalente à pro-
verbial matança da galinha dos ovos de ouro. Ao 
contrário do que dizem certas mantras comerciais, 
um hotel não é só camas e localização. O turismo 
quer diferenciação e customização; e a generaliza-
ção e repetição de modelos produz saturação e ir-
ritação tanto para turistas como para a população. 
Com este projeto provámos que a arquitetura cria 
efetivamente mais-valias; que mesmo um hotel na 
EN125 pode ter sucesso e estar lotado – como está 

atualmente o Ozadi. Por isso, estou particularmen-
te contente por este prémio ter reconhecido um 
edifício de uso turístico.

Em 2014 foi curador do Pavilhão Português na  
14ª Exposição Internacional de Arquitetura, na Bienal 
de Veneza, com o projeto Homeland – News from 
Portugal. Porquê um jornal ao invés de expor traba-
lhos de arquitetos? Mais do que exibir a arquitetura,  
é preciso pensá-la, debatê-la? 
A ideia dos jornais respondia a um conjunto de 
condicionantes: o tema, a forma, o budget, o espaço 
(que não existia). Criámos conteúdos ao longo dos 
seis meses, trouxemos a Bienal a Portugal, com o 
envolvimento de seis municípios e criámos projetos. 
Tenho tido boas notícias e alguns desses projetos 
estão muito bem encaminhados, daqui a um ou 
dois anos talvez se possa fazer uma exposição a 
mostrar a arquitetura que nasceu a pretexto disso. 
Só aceitei esta curadoria por motivação patriótica, 
num contexto muito complicado para o país, e estou 
satisfeito porque penso que toda a equipa fez um 
magnífico trabalho, muito bem acolhido internacio-
nalmente e com influência nacionalmente, que era o 
meu maior objetivo.

Onde se encontra espaço para atuar, numa altura em 
que há tão pouco investimento na construção?
Acho que a representação portuguesa na Bienal 
de Veneza dá algumas pistas. Nas periferias, nos 
bairros informais, nas zonas nobres ou em zonas de 
paisagem protegida, territorialmente e em proces-
sos de reabilitação, em processos de ocupação dos 
centros de forma temporária. Não falta espaço nem 
assunto. Mas é necessário escavar, lavrar, regar e 
ter paciência, não desistir. O terreno não é fértil, é 
preciso trabalhá-lo.

A própria arquitetura tem que se reinventar,  
enquanto disciplina?
Ao contrário, tem que voltar a ser aquilo que sem-
pre foi. Ligada à sociedade, ao território e à política. 
Descer do castelo hermético onde se discute entre 
arquitetos e encontrar aquilo que nos rodeia. É 
realmente necessário assumir a arquitetura como 
ela sempre foi: universal, transversal, artística e téc-
nica, a responder àquilo que são as visões, tensões, 
pulsões da sociedade.

You wanted to be a filmmaker. What made you change 
direction towards architecture?
I applied to enter Escola Superior de Cinema (Lisbon 
Film School) and I didn’t get it; I got a place doing 
Architecture in Oporto. I don’t know if I would call 
it a change of direction; I don’t recall thinking of it 
that way. At the time I had many interests - theatre, 
visual arts, literature, music –, which I was exploring 
at the same time. I have always felt like an author in 
search of my characters, rather than a character in 
search of an author.

Do you feel fulfilled, working in this field?
If this was not the case, I wouldn’t be able to do an-
ything. I find it easy to transform work into pleasure. 
This may seem commonplace, but in practice it is 
a way of life. The scope of the discipline fascinates 
me, it is a very broad field and I use this potential; I 
do design, urban projects, installations and exhibi-
tion layout. I’ve already done set design, I teach and 
I organise workshops. I have curated several exhi-
bitions and events. I write. We are doing research 
projects in the studio... In recent decades architec-
ture has become specialised, to the point of there 
being architects, who only do hospitals, or others 
that only do houses. Traditionally, the discipline was 

never like this, because it is based on this broad 
scope. Without critical distance it is difficult to do ar-
chitecture; specialists find it hard to have a general 
view; they only see the particular. Architecture is a 
discipline of generalities; all-embracing.

Does your “filmmaker’s eye” help you in your work  
as an architect?
I often say that it is the shape of ideas that fasci-
nates me, rather than the shape of things. I have my 
doubts that there is a cineaste’s eye involved here; 
when it comes to ideas you look at other disciplines. 
This clearly helps me understand the ghettos of 
knowledge, as architect Gonçalo Byrne says. These 
ghettos of knowledge are said to be the owners of 
areas of the city: the centre belongs to historians; 
the poor areas belong to anthropologists and sociol-
ogists; the expansion of the city belongs to archi-
tects; while the land belongs to geographers. But in 
my opinion, the land is multidisciplinary and has no 
owner. I do not know if this integrative and inclusive 
view is that of a filmmaker; to me it is necessarily 
that of an architect.

You won the FAD 2015 award with the renovation 
project of the Ozadi Tavira Hotel, with the jury praising 
the “intelligence and sensitivity” with which you 
addressed this work. What was the biggest challenge 
of this project?
We had a very small budget and had to do a renova-
tion, which is always a delicate work and sometimes 
expensive. The term renovation or “rehabilitation” is 
a medical term and, as in medicine, you need to de-
cide if you should make an incision, use prosthetics, 
operate or leave it as it is. This diagnosis is impor-
tant in order to assess what to do and how to do it. 
The challenge was to transform a very small budget 

“Sem distanciamento crítico é 
difícil fazer arquitetura”
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A Luz! Algo que aceitamos como certo e sobre a qual a 
maior parte das pessoas nunca se dá ao trabalho de refletir 
acerca a sua importância. Ou há Luz ou não há Luz!
Mas sem Luz não há fotografia!
Enquanto fotógrafo entender como se comporta a Luz e 
tudo o que ela pode potenciar ou anular, demonstra ser uma 
questão primordial.
É muitas vezes com a ajuda dos jogos de Luz que consigo 
fotografar e evidenciar determinadas perspetivas, ângulos e 
formas ( já para não falar das sensações que os diferentes 
espaços e edifícios comunicam). No que diz respeito à Luz 
natural, a Luz vibrante do meio-dia irá contrastar e marcar 
bem as sombras, enquanto uma Luz mais difusa como a 
do entardecer suaviza o ambiente e deixará as sombras 
menos marcadas. O papel que a Luz artificial desempenha 
e as sensações que é possível transmitir com o seu uso é 
algo que também não pode ser descurado. A Luz amarelada 
transmite-nos conforto e aconchego no interior do espaço 
fotografado. Já a Luz branca e clara poderá traduzir-se 
numa impressão fria e limpa.

Tendo tido oportunidade de fotografar grandes obras de 
arquitetura, apercebi-me que cada país, cada cidade, cada 
esquina tem a sua Luz! 
Lisboa tem uma Luz única. É quente, suave e convidativa. 
Já o Porto tem uma Luz mais fria. Austera, imponente, alti-
va, mas não obstante a sua Luz é de uma beleza particular. 
Na Europa central, como na Alemanha, por exemplo, a Luz é 
difícil de definir e varia muito consoante as estações do ano. 
Quente no verão, dourada no outono, vibrante na primavera 
e no inverno. É impossível que a Luz não seja considerada 
um elemento fundamental para apreender e apreciar a 
obra projetada. A interpretação da forma como o arquiteto 
a usa, enquanto elemento dinâmico, que altera e influencia 
a perceção que cada um tem das suas obras, acaba por se 
tornar um exercício fundamental antes de cada fotografia.
Só depois de “ver a Luz”, de apreender todo o projeto no seu 
ambiente circundante e tudo que ele me transmite, é que 
eu, enquanto fotógrafo de arquitetura, faço switch on!

Light! Something we take for granted, the importance of 
which few people take the time to reflect on. Either there is 
Light or there is no Light!
But without Light there is no photography!
As a photographer, understanding how Light works, and 
everything it can enhance or quash, proves to be a major issue.
It is often with the help of the play of Light that I can pho-
tograph and show certain perspectives, angles and shapes 
(not to mention the sensations that the different spaces and 
buildings communicate). With regard to natural Light, the 
vibrant Light at noon produces contrasts and brings out the 
shadows, while a more diffuse Light, like that of the evening, 
softens the environment and leaves the shadows less pro-
nounced. The role played by artificial Light and the sensa-
tions that can be transmitted through its use, is something 
else that cannot be disregarded. Yellow Light adds comfort 
and warmth to the interior of the photographed space, while 
white and bright Light may produce a cold, clean impression.

Having had the opportunity to photograph great works of 
architecture, I have come to realise that every country, every 
city, every corner has its Light!
Lisbon has a unique Light. It is warm, soft and inviting. 
Oporto, however, has a colder Light. Austere, majestic, 
proud, but, despite all this, its Light is of a particular beauty. 
In central Europe, such as in Germany, for example, the Light 
is difficult to define and varies greatly depending on the 
seasons. Hot in the summer, golden in the autumn, vibrant 
in spring and winter. It is impossible for Light not to be con-
sidered as a key element in understanding and appreciating 
architecture. The interpretation of the way the architect uses 
it, as a dynamic element, which alters and influences the 
perception that each person has of his works, ends up being 
a fundamental exercise before each shot.
Only after “seeing the Light”, after grasping the entire work 
in its surroundings, and all it transmits to me, will I, as a 
photographer of architecture, switch on!

Switch on switch off

Switch on switch off

FOTÓGRAFO DE ARQUITETURA
ARCHITECTURE PHOTOGRAPHER 

José Campos

into a functional, comfortable hotel and add value. 
I’m very critical of the way tourism is dealt with – 
without being regulated, without critical thinking, 
without moments of quality. Breeding dependency 
on a resource and destroying it through its exploita-
tion is a counterproductive attitude equivalent to 
killing of the proverbial goose that laid the golden 
eggs. Contrary to certain commercial mantras, a 
hotel is not just beds and location. Tourism wants 
differentiation and personalisation; and the general-
isation and repetition of models creates saturation 
and irritation as much for the tourists as for the 
population. With this project we have proved that 
architecture effectively creates added value; that 
even a hotel on the EN125 can succeed and be fully 
booked - as the Ozadi currently is. That is why I am 
particularly pleased that this award has recognised 
a building of tourist use.

In 2014 you were the curator of the Portuguese pavil-
ion at the 14th International Architecture Exhibition at 
the La Biennale di Venezia with the Homeland - News 
from Portugal project. Why a newspaper instead 
of exhibiting the works of architects? Rather than 
showing the architecture, do you need to think about 
it, discuss it?
The idea of newspapers responded to a set of con-
ditioning factors: the subject, the form, the budget, 
the space (that was nonexistent). Over six months 
we created content, we brought the Biennale to 

Portugal, with the involvement of six municipalities 
and we created projects. I have had good news and 
some of these projects are very well advanced; in a 
year or two we might be able to hold an exhibition to 
show the architecture that came into being as a re-
sult of this pretext. I only agreed to curate it out of a 
sense of patriotic duty, in a very difficult situation for 
the country, and I am pleased because I think that 
the entire team did a magnificent job, which was 
very well received internationally and of which was 
of influence nationally, which was my primary goal.

Where do you find a forum to work, at a time when 
there is so little investment in construction?
I think that the Portuguese representation at the 
Biennale di Venezia is giving some leads. On the 
outskirts, in unofficial neighbourhoods, in prime 
areas or in protected landscape areas, territorially 
and in regeneration processes, in processes of tem-
porary occupation of centres. There is neither a lack 
of space nor issue. But we need to keep on digging, 
ploughing, watering and to be patient and not give 
up. The land is not fertile; we need to work it.

Does architecture itself need to be reinvented as  
a discipline?
Quite the contrary; it has to go back to being what 
it always was. Connected to society, to the territory 
and to politics. Stepping down from the impervious 
castle where architects discuss things, and getting 
into contact with what surrounds us. We really need 
to see architecture as what it has always been: uni-
versal, transversal, artistic and technical; responding 
to the visions, strains and impulses of society.

"Without critical distance it is 
difficult to do architecture"
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Gerber
  ESTELA ATAÍDE      © SANDER & BASTIAN

No centro de Estugarda, na Alemanha, 
o centro comercial Gerber anula sem 
receios qualquer ligação com os espaços 
excessivos, cheios de luzes ofuscantes e 
cores, que geralmente se encontram nas 
grandes cidades. Assinado pelo Ippolito 
Fleitz Group, o projeto é uma clara antítese 
deste conceito, desmontando-o para o 
transformar num inesperado ambiente de 
elegância e exclusividade. 
Apostando em traços fluídos, numa paleta 
cromática minimalista e em elementos 
decorativos contemporâneos, o gabinete 
criou uma atmosfera agradável que, ao 
invés de constantemente estimular em 
demasia o consumidor, lhe proporciona um 
ambiente quase tranquilizante para fazer 
as suas compras.

A ANTÍTESE DO COMERCIAL 

In the centre of Stuttgart, in Germany, the 
Gerber shopping centre fearlessly overturns 
any connection with excessive spaces, 
flooded with dazzling lights and colours, 
which you generally find in cities. Designed 
by Ippolito Fleitz Group, the project is a clear 
antithesis of this concept, dismantling it to 
transform it into an unexpected environ-
ment of elegance and exclusiveness.
Focusing on flowing lines, in a minimalist 
palette of colours, and on contemporary 
decorative elements, the studio has created 
a pleasant atmosphere, which, instead of 
constantly over stimulating the consumer, 
provides an almost soothing setting in which 
to do your shopping.

THE ANTITHESIS OF COMMERCIAL
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Villa de Bear
  ESTELA ATAÍDE      SOMCHAI UMNUAYWEROT

À medida que a distância diminui e o Villa de 
Bear se aproxima, rapidamente se percebe 
que este não é um restaurante comum. 
Localizado num edifício de arquitetura 
europeia situado em Banguecoque, Tailândia, 
mais do que um mero local para saborear 
uma refeição, o divertido Villa de Bear con-
vida a uma viagem pelo fascinante universo 
de produção dos ursos de peluche. 
Após serem recebidos no pátio por uma 
estátua em forma de um afável urso de pe-
luche, os clientes descobrem no interior as 
várias etapas envolvidas na produção des-
tes inesquecíveis companheiros de infância. 

De departamento em departamento, os 
visitantes conhecem todos os momentos de 
criação: desde a preparação dos materiais, 
costura, moldagem e montagem até à em-
balagem dos brinquedos já prontos. 
Com assinatura do gabinete party/space/
design, o projeto recorre a elementos em 
madeira, aço, cimento e tijolo para criar este 
ambiente fabril mas, ainda assim, acolhedor 
e cheio de fantasia. Enormes carrinhos de 
linhas coloridas, botões e moldes fazem 
companhia a Villy, o urso mascote do Villa de 
Bear, nos diversos espaços do restaurante.

FÁBRICA DE PELUCHES 
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As the distance declines and the Villa de 
Bear comes closer, you soon realise that this 
is no usual restaurant. Located in a building 
of European architecture stood in Bangkok, 
Thailand, more than merely somewhere to 
enjoy a meal, the fun Villa de Bear invites 
you to embark on a journey into the fasci-
nating world of teddy bear production. After 
being welcomed in the courtyard by a statue 
of a friendly teddy bear, guests discover 
inside the various stages involved in the 
production of these unforgettable com-
panions of childhood. From department to 

CUDDLY TOY FACTORY

department, visitors witness every moment 
of creation: from preparing materials, stitch-
ing, moulding and assembly to packaging of 
the finished product.
With design by the party/space/design 
studio, the project features elements in 
wood, steel, concrete and brick to create this 
factory environment, which is nevertheless 
welcoming and full of fantasy. Giant gears 
and colourful thread spools, buttons and 
moulds join Villy, the mascot bear of Villa de 
Bear, in the various spaces of the restaurant.
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Castello 4
  ESTELA ATAÍDE      MILLIMETER INTERIOR DESIGN LIMITED
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No momento em que as portas do elevador 
se abrem, o impacto é inevitável. Situado 
num edifício comercial no coração de Hong 
Kong, o bar/restaurante Castello 4 foi pro-
jetado por Michael Liu, do estúdio Milimeter 
Interior Design Limited, para tirar total parti-
do dos cerca de 205 m2 disponíveis e do pé 
direito de cinco metros. 
Nos diferentes ambientes do restaurante, 
o designer apostou num padrão simétrico, 
que é reforçado por formas angulares e pela 
combinação irregular de padrões triangulares. 
Criando um design arrojado, mas sofisticado, 
Liu optou por acabamentos em cimento, co-
res metalizadas e pormenores originais como 
os painéis oxidados colocados nas janelas, 
que permitem esconder a fachada do prédio, 
mas mantêm a entrada de luz natural. A 
iluminação desempenha de resto um impor-
tantíssimo papel na criação dos ambientes: 
durante o dia o restaurante é luminoso, mas 
com o cair da noite, as luzes estrategicamen-
te colocadas revelam um bar requintado.

O EQUILÍBRIO DA SIMETRIA

The moment the doors of the lift open, 
the impact is inevitable. Located within a 
commercial building in the heart of Hong 
Kong, the Castello 4 bar/restaurant has been 
designed by Michael Liu, from Milimeter 
Interior Design Limited, to take full advan-
tage of the almost 205 sqm available and of 
the five-metre ceiling height.
In the different environments of the res-
taurant, the designer has focused on a 
symmetric pattern, which is reinforced by 
angular shapes and by the irregular com-
bination of triangular patterns. Creating a 
bold, yet sophisticated design, Liu has opted 
for concrete finishing, metallic colours and 
original detailing, such as the rusted panels 
placed on the windows, which help hide the 
façade of the building, while natural light can 
still enter. The lighting, moreover, performs 
a highly important role in the creation of 
environments: during the day the restaurant 
is bright, but as night falls, the strategically 
positioned lights reveal a stylish bar.

THE BALANCE OF SYMMETRY
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Hotel SP34
  ESTELA ATAÍDE      BRØCHNER HOTELS

É no coração do Bairro Latino de Copenhaga, famo-
so pela atmosfera boémia, que o Hotel SP34 abre 
as portas aos seus visitantes. Inaugurado em abril 
de 2014, rapidamente o hotel se transformou num 
dos hotspots da capital dinamarquesa. Rodeado de 
bons restaurantes e lojas de design, o Hotel SP34 
realça a arquitetura original do edifício que ocupa e 
celebra a personalidade do Bairro Latino, que deve 
o seu nome à predominância do latim enquanto 
língua mais falada entre estudantes e académicos 
quando, em 1479, ali foi fundada a Universidade de 
Copenhaga (que entretanto se dispersou em quatro 
campus pela cidade). Além de inspirar o design, a 
localização do hotel reflete-se no seu nome, uma 
abreviatura da morada - Sankt Peders Stræde 34 -, 
escolhida pela cadeia hoteleira Brøchner Hotels para 
que tanto dinamarqueses como estrangeiros me-
morizassem com facilidade as direções para o hotel.

Ocupando o espaço que previamente acolhia o Hotel 
Fox, célebre pela decoração colorida, o Hotel SP34 
afasta-se dos interiores vistosos para apostar numa 
decoração minimalista e de uma elegância subtil, 
que reflete a essência do Bairro Latino e atrai viajan-
tes experientes e cosmopolitas, para quem a escolha 
do hotel onde se hospedam é um aspeto importante 
das viagens que fazem. Respeitando a arquitetura 
original do edifício, a Brøchner Hotels apostou numa 
atmosfera relaxada, fruto da fusão de tons neutros e 
materiais elegantes como madeira, pele e betão, que 
são realçados pela abundância de luz natural.
Com 118 quartos, centro de conferências com dois 
pisos, que pode receber cem participantes, restau-
rantes, bares, fitness centre e cinema privado para 
25 pessoas, este boutique hotel reflete a combi-
nação de estética e funcionalidade comummente 
associada ao design escandinavo. 

DESIGN ESCANDINAVO
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The Hotel SP34 opens its doors to its guests 
in the heart of Copenhagen’s Latin Quarter, 
famous for its bohemian atmosphere. Opened 
in April 2014, the hotel soon became one of the 
hotspots of the Danish capital. Surrounded by 
good restaurants and design shops, the Hotel 
SP34 highlights the original architecture of the 
building which occupies and celebrates the 
personality of the Latin Quarter, which owes 
its name to the predominance of Latin as the 
language most spoken between students 
and academics when, in 1479, the University of 
Copenhagen was founded there (which in the 
meantime has spread out to four campuses 
around the city). In addition to inspiring the 
design, the hotel’s location is reflected in its 
name, an abbreviation of its address - Sankt 
Peders Stræde 34 -, chosen by the Brøchner 
Hotels hotel chain so that both Danes and for-
eigners could easily memorise the directions 
to the hotel.
Occupying the space formerly taken up 
by the Hotel Fox, famed for its colourful 
decoration, the Hotel SP34 steers clear of 
gaudy interiors to focus on a minimalist dé-
cor of a subtle elegance, which reflects the 
essence of the Latin Quarter and attracts 
experienced, cosmopolitan travellers, for 
whom the choice of hotel in which to stay is 
an important aspect of the trips they take. 
Respecting the original architecture of the 
building, Brøchner Hotels has focused its 
efforts on a relaxed atmosphere, result-
ing from the fusion of neutral shades and 
elegant materials such as wood, leather 
and concrete, which are highlighted by the 
abundance of natural light.
With 118 rooms, two-floor conference centre, 
which can host 100 participants, restaurants, 
bars, fitness centre and private cinema for 25 
people, this boutique hotel reflects the com-
bination of good looks and functionality com-
monly associated with Scandinavian design.

SCANDINAVIAN DESIGN
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La Condesa
  ESTELA ATAÍDE      DANIEL MEJÍA

Numa era de minutos contados, cada mo-
mento de lazer deve ser aproveitado para 
usufruir dos que nos são mais próximos e 
queridos. Pensando na importância dessas 
ocasiões, mais do que servir bebidas e pra-
tos agradáveis ao palato, o La Condesa tem 
como objetivo máximo despertar todos os 
sentidos e servir de palco para inesquecíveis 
momentos de partilha de emoções. 
Assinado pela equipa do gabinete Plasma 
Nodo, o design de interiores deste bar/res-
taurante localizado em Medellín, Colômbia, 
foi projetado para proporcionar um ambiente 
confortável, propenso a encontros memo-
ráveis. A música, dos anos de 1980 e 1990, 
marca o ritmo das gargalhadas e as três 

áreas do La Condesa proporcionam três 
experiências distintas aos clientes.
Se o terraço é ideal para saborear uma 
refeição ao final da tarde, o bar é o spot 
favorito dos grupos de amigos, que se 
reúnem para desfrutar de um cocktail pela 
noite dentro. Já no lounge, a atmosfera 
intimista, criada pelos sofás e pela ilumina-
ção acolhedora, incita a uma noite repleta 
de boas histórias e memórias partilhadas, 
na companhia de boa comida. Por todo o 
restaurante, as cores predominantes - azul 
e branco - são acompanhados por apon-
tamentos em verde, sobretudo dados por 
plantas naturais, que acrescentam um 
toque fresco ao La Condesa. 

SABORES E SENTIDOS
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In an era in which every minute counts, 
every leisure moment should be taken 
advantage of to enjoy time with our nearest 
and dearest. Thinking about the importance 
of these occasions, more than serving pal-
ate friendly drinks and dishes, La Condesa’s 
main goal is to waken all the senses and 
serve as a setting for unforgettable mo-
ments of sharing emotions.
Designed by the team at Plasma Nodo, the 
interior design of this bar/restaurant located 
in Medellín, Colombia, has been conceived to 
provide a comfortable environment inclined 
to memorable get-togethers. Music, from 
the 1980s and 1990s, sets the tempo to 

the laughter and the three areas of the La 
Condesa provide guests with three differ-
ent experiences. If the terrace is ideal for 
enjoying a late afternoon meal, the bar is the 
favourite venue for groups of friends, meet-
ing up to sample a cocktail into the night. 
As for the lounge, with its cosy atmosphere, 
created by the sofas and welcoming lighting, 
encourage evenings filled with shared 
moments in the company of good food. 
Throughout the restaurant, the predominant 
colours - blue and white - are accompanied 
by green detailing, provided primarily by 
natural plants, which add a fresh touch to 
the La Condesa.

FLAVOURS AND FEELINGS
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Um dos locais mais visitados da Turquia, 
a região da Cappadocia é famosa pe-
las formações geológicas únicas e pelas 
cidades subterrâneas e edifícios escava-
dos na rocha. Situado em Ortahisar, vila da 
Cappadocia ainda relativamente intocada 
pelo turismo, o The House Hotel Cappadocia 
nasce da recuperação de cavernas anti-
gas e casas restauradas, pelo que muitas 
divisões estão decoradas com frescos que 
evocam a herança histórica do local.
Inspirando-se nas características únicas da 
região, o arquiteto Sekibe Aslan manteve o 
traçado original dos espaços, que realçou 
com um design de interiores que dá pri-
mazia à combinação de materiais naturais 
e tons neutros. Cada um dos 29 quartos e 
suítes disponíveis atualmente tem a sua 
própria personalidade graças à arquitetura 
sui generis da estrutura e ao toque de Aslan. 
Longe da confusão turística, mas próximo 
dos pontos imperdíveis da Cappadocia, o 
hotel oferece aos visitantes uma experiência 
autêntica, permitindo-lhes usufruir de uma 
verdadeira experiência de hamam turco no 
spa e saborear cozinha turca contempo-
rânea no restaurante Fresko Lokanta, com 
vista para a Montanha Erciyes. 

ESCULPIDO NA ROCHA

The House Hotel Cappadocia 
  ESTELA ATAÍDE      THE HOUSE HOTEL CAPPADOCIA
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SCULPTED IN THE ROCK

One of the most visited places in Turkey, 
the region of Cappadocia is famous for its 
unique geological formations and for its 
underground towns and buildings excavat-
ed in the rock. Located in Ortahisar, a town 
in Cappadocia still relatively untouched by 
tourism, The House Hotel Cappadocia is the 
result of the renovation of old caves and re-
stored houses, whereby many of the rooms 
are decorated with frescoes revealing the 
historic legacy of the site.
Drawing his inspiration from the unique 
characteristics of the region, architect Sekibe 
Aslan has retained the original layout of the 

spaces, which he has highlighted with an 
interior design that favours the combination 
of natural materials and neutral shades. 
Each of the 29 rooms and suites currently 
available has their own personality thanks to 
the unique architecture of the structure and 
to Aslan’s touch. 
Far from the confusion of tourism, yet close 
to the must-see attractions of Cappadocia, 
the hotel offers visitors an authentic expe-
rience, allowing them to enjoy a true Turkish 
hamam in the spa and to sample contempo-
rary Turkish cooking in the Fresko Lokanta 
restaurant, with views over Mount Erciyes.

Kenzo Milan
  ESTELA ATAÍDE      ANNABEL ELSTON

Projetada pelos diretores criativos Carol Lim e Humberto 
Leon, a nova loja Kenzo combina a assinatura única da 
marca com modernos elementos arquitetónicos. No espaço 
recém-inaugurado, na famosa Via Manzoni, em Milão, a 
combinação de materiais como cimento e mármore cria um 
ambiente onde cada elemento decorativo é utilizado para 
centrar as atenções nas coleções de ready-to-wear, aces-
sórios, peças em pele e calçado.
Nos dois pisos que compõem a loja, os clientes usufruem 
de uma experiência orientada pelos materiais e objetos: os 
“tapetes” em mármore, colocados esporadicamente sobre o 
piso de cimento, realçam os artigos expostos, os sofás em 
pele macia acrescentam delicadeza ao ambiente e os ecrãs 
funcionam como um expositor digital, revelando as peças 
estrela da estação. 

MEDLEY DE MATERIAIS 

Designed by creative directors Carol Lim and Humberto 
Leon, the new Kenzo store combines the unique style of the 
brand with modern architectural elements. In the recently 
opened space, on the famous Via Manzoni, in Milan, the 
combination of materials such as concrete and marble 
create an environment in which every decorative element 
is used to focus attention on the ready-to-wear collections, 
accessories, leather goods and footwear.
On the two floors making up the store, customers can enjoy 
an experience guided by materials and objects: the marble 
“rugs”, placed sporadically on the concrete floor, highlight 
the items on display, the soft leather sofas add a delicate 
touch to the setting and the screens work as a digital show-
case, revealing the star pieces of the season.

MEDLEY OF MATERIALS

 

74  

 

75  



When they pass through the solid wooden 
doors leading into The Nuttery, the sweet 
aroma filling the air welcomes foodies unable 
to resist a gourmet treat and who delight 
in nuts, sweets and crystallised fruits. The 
rustic and welcoming environment sublime-
ly combines with the comfort provided by 
the irresistible delicacies that are carefully 
prepared and sold here.
The space, located in Brooklyn, New York, 
provides a voyage back in time, back to 
the old neighbourhood grocery stores, in 

which products were sold by weight. In this 
project, Image Co, a company specialised in 
branding and design of commercial spaces, 
focused on rustic elements and on a palette 
of natural colours, to create a traditional en-
vironment. The exposed bricks on the walls 
blend with the wooden furniture to create 
the basis of this concept, which comple-
mented by details in iron and vintage format 
packaging, collaborate to transform every 
visit to The Nuttery into a voyage in time.

GOURMET RUSTIC

Quando se atravessa as consistentes 
portas de madeira que dão acesso à The 
Nuttery, o aroma adocicado que preenche 
o ar dá as boas vindas aos foodies que 
não dispensam uma guloseima gourmet e 
se deliciam com frutos secos, bombons e 
frutas cristalizadas. O ambiente rústico e 
acolhedor combina de forma sublime com 
o conforto proporcionado pelas irresistíveis 
delícias que ali são cuidadosamente confe-
cionadas e vendidas. 
O espaço, localizado em Brooklyn, Nova 
Iorque, proporciona uma viagem temporal, 

de volta às antigas mercearias de bairro, 
onde os artigos eram vendidos a peso. 
Neste projeto, a Image Co, empresa espe-
cializada em branding e design de espaços 
comerciais, apostou em elementos rústi-
cos e numa paleta de cores naturais para 
conceber um ambiente tradicional. Os tijolos 
expostos nas paredes unem-se ao mobiliá-
rio em madeira para criar a base deste con-
ceito, que é complementado por detalhes 
em ferro e embalagens de formato vintage, 
que colaboram para transformar cada visita 
à The Nuttery numa viagem no tempo.

RÚSTICO GOURMET

The Nuttery
  ESTELA ATAÍDE      IMAGE CO
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Subsix
  ESTELA ATAÍDE      POOLE ASSOCIATES

Inaugurado em 2012, o restaurante Subsix 
foi recentemente redesenhado pela Poole 
Associates, que se inspirou na beleza 
subaquática do Oceano Índico para criar um 
ambiente tão especial que a consciência se 
divide entre assimilar os sabores dos pratos 
requintados e absorver a beleza do oceano. 
Depois de fazerem o percurso entre a costa 
- a 500 metros de distância - e o restau-
rante, os hóspedes do paradisíaco resort 
Per Aquum Niyama, nas Maldivas, descem 
seis metros abaixo da linha da água, onde 
são recebidos por uma atmosfera mágica, 
que dá continuidade às formas e texturas 
existentes do outro lado do vidro.

SUBMERSO

Opened in 2012, the Subsix restaurant was 
recently redesigned by Poole Associates, 
which drew its inspiration from the underwa-
ter beauty of the Indian Ocean to create an 
environment so special that your conscience 
is divided between assimilating the flavours 
of sophisticated dishes and absorbing the 
beauty of the ocean.
After making the journey between the coast 
- 500 metres away - and the restaurant, 
guests of the idyllic Per Aquum Niyama 
resort, in the Maldives, descend six metres 
below the surface of the water, where they 
are welcomed by a magical setting, which 
continues the shapes and textures that can 
been seen on the other side of the glass.

SUBMERSED
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Renovada recentemente com o pretexto de celebrar os seus 
45 anos, a Boutique Penelope, na Cidade do Quebec, recebe 
os visitantes com uma atmosfera requintada, onde predo-
minam grandes volumes de cor antagónicos.
Com assinatura da Hatem+D Architecture, o novo ambiente 
nasce da fusão harmoniosa de três ambientes distintos 
e bem definidos. Ao fundo da boutique, um espaço quase 
inteiramente negro assinala a secção dedicada aos relógios, 
contrastando com área de joalharia, no centro, que ilumina 
o espaço com branco total e expositores em vidro. A secção 
lateral, em tons de champagne e com traços que lembram 
os cortes dos diamantes, garante o equilíbrio entre os três 
ambientes da loja. 

DIAMANTE VISUAL

Recently renovated with the pretext of celebrating its 45th 
anniversary, the Boutique Penelope, in Quebec City, wel-
comes visitors with a stylish atmosphere, in which large 
volumes of opposing colours predominate.
With design from Hatem+D Architecture, the new environ-
ment develops from the harmonious fusion of three different 
and well defined environments. At the back of the boutique, 
an almost entirely black space marks the section dedicated 
to watches, contrasting with the jewellery area, in the centre, 
which lights up the space with the total white of the glass 
display cabinets. The side section, in champagne hues and 
with a design reminiscent of a cut diamond, ensures the 
balance between the store’s three environments.

VISUAL DIAMOND

Boutique Penelope
  ESTELA ATAÍDE      ALEXANDRE GUILBEAULT
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Readaptar o espaço às necessidades da fa-
mília e dotá-lo de maior amplitude foram os 
objetivos da intervenção de remodelação e 
ampliação do atelier Mobilada numa residên-
cia de 796 m2 em Luanda, Angola. 
Concebido com base num estilo de vida 
citadino, o projeto Light Modern recorre a 
peças de design modernas para, em fusão 
com as linhas arquitetónicas originais, criar 
uma atmosfera sóbria e sofisticada. Os 
tons neutros, que predominam por toda a 
residência, são salpicados por apontamen-
tos em mostarda e petróleo, que colaboram 
para conferir a esta residência remodelada 
uma aura contemporânea e refrescante. 
Numa harmoniosa combinação de influên-
cias e culturas, o design europeu - repre-
sentado por peças Minotti, Vondom, Vitra 
e Bonaldo, entre outras - é conciliado com 
uma impressionante coleção de arte afri-
cana. Nas várias divisões da casa, pintura, 
fotografia e escultura convivem lado a lado 
com objetos pessoais, livros, antiguidades, 
artefactos e as peças de design, compondo 
ambientes intimistas, onde as vivências e 
memórias dos proprietários conferem alma 
e personalidade à decoração. 
Explorando a relação entre exterior e interior, 
o atelier transforma o espaço ao ar livre num 
prolongamento das áreas de convívio dentro 
de portas, multiplicando os locais de partilha 
de momentos em família.

Arte e design  
em Luanda 
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MOBILADA
Rua Esplanada do Castelo 

nº 39, 4150-196 Porto
(+351) 226180825
(+351) 967544222 

geral@mobilada.pt
www.mobilada.pt

Condomínio Zenith Towers
Loja A1, Via AL16 Talatona

Luanda - Angola
(+244) 935764816

geral@mobilada.co.ao
www.mobilada.co.ao

Art and design in Luanda

To re-adapt the space to the needs of the 
family and endow it with more space - these 
were the goals of the refurbishment and 
extension project by Mobilada studio, for a 
796-sqm residence in Luanda, Angola.
Based on the concept of city living, the Light 
Modern project uses modern design pieces, 
in conjunction with the original architectural 
lines, to create a simple and sophisticated 
atmosphere. The neutral shades predom-
inating throughout the house are inter-
spersed with detailing in mustard and petrol, 
which combine to give this refurbished res-
idence a contemporary and refreshing aura. 
In a harmonious combination of influences 

and cultures, European design - represented 
by pieces from Minotti, Vondom, Vitra and 
Bonaldo, among others - are combined with 
an impressive collection of African art. In the 
various parts of the house, paintings, pho-
tography and sculptures, rub shoulders with 
personal items, books, antiques, artefacts and 
design pieces, creating cosy environments, in 
which the owners’ experiences and memories 
add soul and personality to the décor.
Exploring the relationship between indoors 
and out, the studio transforms the outdoor 
space into an extension of the living areas 
indoors, multiplying the places for sharing 
family moments.
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“Criatividade” é talvez a palavra mais 
utilizada por Ana Carvalho para definir o 
foco do trabalho desenvolvido pela Cervus 
Mannequins & Decoration, seguida de 
perto por conceitos como “originalidade” 
e “inovação”. Com sede na Lionesa, em 
Leça do Balio, Matosinhos, a empresa, da 
qual é fundadora e CEO, é um showroom 
de manequins, iluminação e mobiliário 
comercial. Nascida do sonho corajoso de 
dois empreendedores, que combinaram 
o gosto pelo shopfitting com a paixão por 
manequins, a Cervus aposta na irreverên-
cia e na singularidade para desenvolver 
espaços comerciais dinâmicos e únicos. 
Conscientes de que uma decoração feita 
por um profissional aumenta significativa-
mente as vendas de uma loja e daquilo que 
o futuro reserva para as lojas quando se 
fala de visual merchandising, os dois ami-
gos criaram, em 2013, este projeto, que tem 
vindo a apostar na diferença para conceber 
espaços que seduzam os clientes. 

Criatividade  
na Lionesa 

Definindo-se como um parceiro inovador e 
confiável para as lojas retail, a Cervus adap-
ta-se às necessidades de cada setor, dis-
ponibilizando diversos modelos de mane-
quins e expositores standard, inovadores ou 
mesmo desenvolvidos pela própria Cervus. 
Acima de tudo, promove a originalidade 
apostando em propostas irreverentes, sem-
pre apoiada por uma equipa jovem, flexível 
e com bastante experiência profissional em 
retail. Prova desta atitude pouco conser-
vadora são os manequins com cabeça de 
veado, que tanta atenção têm atraído para o 
trabalho da marca. Confiantes na qualidade 
e potencial dos manequins que vendem, os 
fundadores trabalham diariamente para que 
o manequim Cervus seja o mais desejado 
e procurado no mundo da moda. Mas, as 
mais-valias da empresa no universo dos 
manequins vão para lá destes modelos 
arrojados: além de disponibilizar manequins 
estilizados, articulados e uma coleção de 
manequins infantis, a Cervus multiplica 
esta oferta com mais de duas centenas 
de posições de manequins diferentes e 40 
make-ups, pinturas e acabamentos em 
diversas cores. E, graças à inovação, estes 
manequins podem ser reparados (caso se 
danifiquem) ou transformados, caso fiquem 
fora de moda. Esta tão prática metamor-
fose estende-se também aos expositores 
projetados pela Cervus. 



Creativity in  
the Lionesa

“Creativity” may well be the word Ana 
Carvalho uses most when she defines the 
focus of the work undertaken at Cervus 
Mannequins & Decoration, closely followed 
by concepts such as “originality” and 
“innovation”. With its headquarters with-
in the Lionesa complex, in Leça do Balio, 
Matosinhos, the company, of which she is 
the founder and CEO, is a showroom for 
mannequins, lighting and commercial fur-
niture. A product of the courageous dream 
of two entrepreneurs, who combined their 
taste for shop fittings with a passion for 
mannequins, Cervus focuses on irrever-
ence and uniqueness to develop dynamic 
and unique commercial spaces. Aware of 
the fact that decoration done by a profes-
sional significantly increases a store’s sales 
figures, and of what the future holds for 
shops with regard to visual merchandising, 
the two friends set up this project in 2013, 
which has come to focus on being differ-
ent when it comes to designing spaces to 
entice customers.
Defining itself as an innovative and reliable 
partner for retail stores, Cervus adapts to 
the needs of each sector, providing various 
models of mannequins and standard display 

CERVUS
EDIFÍCIO C - Loja P

Rua da Lionesa, 446
4465-671 Leça do Balio

(+351) 225323282
(+351) 914461433

comercial@cervus.pt
www.cervus.pt

cases, or which are innovative, or even 
developed by Cervus itself. Above all else, 
it promotes originality, focusing on irrever-
ent designs, always supported by a young, 
flexible team, with plenty of professional 
experience in retail. Proof of this far from 
conservative attitude can be seen in their 
mannequins with deer heads, which have 
attracted a lot of attention for the brand’s 
work. Confident about the quality and the 
potential of the mannequins they sell, the 
founders strive with each day to ensure that 
Cervus mannequins are the most desired 
and sought-after in the fashion world. But 
the company’s attributes in the world of 
mannequins go beyond these bold models: 
in addition to offering stylised and jointed 
mannequins, as well as a collection of child 
mannequins, Cervus multiplies its product 
range with more than two hundred different 
mannequin positions and 40 make-ups, 
paints and finishes in various colours. And, 
thanks to the innovation behind them, these 
mannequins can be repaired (in case of 

damage) or transformed, if they become 
outdated. This highly practical metamor-
phosis also extends to the display cases 
designed by Cervus. Responding as much 
to the aesthetic needs, as to the functional 
requirements of retail spaces, the company 
headed by Ana Carvalho develops display 
cases with systems that allow for changes. 
Designed with various accessories, the dis-
play cases can easily be transformed, thus 
allowing the display system to be modified 
as fashion collections are replaced.
Despite its youth, the project has gained 
ground not only in Portugal, but also in 
Spain, where their irreverent approach, 
based on demanding quality, has earned 
Cervus a solid network of customers. 
Stamping its mark, in and outside Portugal, 
this success is a reflection of the work 
carried out by Cervus to become a brand 
focused on difference, elegance and good 
taste. A brand driven by imagination and 
defined by creativity.

Dando resposta tanto às necessidades 
estéticas como às exigências funcionais 
dos espaços comerciais, a empresa liderada 
por Ana Carvalho desenvolve expositores 
com sistemas que permitam mudanças. 
Projetados com vários acessórios, os expo-
sitores podem ser facilmente transforma-
dos, permitindo que, com a transição entre 
coleções, também o sistema expositivo 
possa ser modificado.
Embora recente, o projeto tem conquistado 
terreno não só em Portugal, mas também 
em Espanha, onde a abordagem irreve-
rente, assente na exigência da qualidade, 
valeu à Cervus uma rede sólida de clientes. 
Deixando a sua marca dentro e fora de 
Portugal, este sucesso é reflexo do traba-
lho desenvolvido pela Cervus para ser uma 
marca de diferença, elegância e bom gosto. 
Uma marca impulsionada pela imaginação e 
definida pela criatividade.
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A simple piece, with flowing lines, 
embodying the most authentic lines 
from nature. Scene Hanger, created 
by the Drii Design studio, consists of 
bent wood, designed to suggest the 
undulation of mountains, concen-
trically laminated bamboo, and also 
includes a mirror, referring to the 
presence of the sun or moon. It can 
be used to organise clothing, to 
hang your handbag or to place the 
keys to your house.

Uma peça simples, de linhas fluidas, que 
agrega em si as mais genuínas linhas da 
natureza. O Scene Hanger, uma criação 
do estúdio Drii Design, é constituído por 
madeira dobrada, que tem por objetivo 
sugerir a ondulação das montanhas, por 
bambu laminado, em forma concêntrica, 
e inclui ainda um espelho que remete 
para a presença do sol ou da lua. Pode 
ser utilizado para organizar artigos de 
vestuário, para pendurar a carteira ou 
pousar as chaves de casa. 

Scene Hanger

This chair will rock you. Designed by the 
Sveglio studio, this chair was initially created 
as a present for a local musician, but ended 
up turning into a project with commer-
cial possibilities. Essentially designed for 
musicians, the Vibro chair moves naturally, 
rocking creativity and leaves your arms free 
to play your instrument of choice. Made 
of wood, with its base reminiscent of an 
ice skate blade, this rocking chair avoids 
the classic conventionalism of this type of 
solution. Place your Vibro chair in an idyllic 
spot and welcome creativity to the rhythms 
of the gentle rocking of the chair.

Ao ritmo da música, esta cadeira, desenha-
da pelo estúdio Sveglio, foi inicialmente con-
cebida como um presente para um músico 
local, mas acabou por se tornar num projeto 
com perspetivas comerciais. Desenhada 
essencialmente para músicos, a cadeira 
Vibro move-se com naturalidade, embala a 
criatividade e deixa os braços livres para que 
se toque o instrumento de eleição. Feita em 
madeira, e com uma base a fazer lembrar a 
lâmina de um patim em gelo esta cadeira de 
balanço foge ao convencionalismo clássico 
deste tipo de soluções. Coloque-se a Vibro 
num local idílico e acolha-se a criatividade 
aos ritmos do suave balancear da cadeira.

Vibro
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Aromas are responsible for activating your sense  
of smell, one of the most important human sensorial 
abilities. What, to some, might seem a redundant 
observation has served as inspiration for German 
design student May Kukula in the creation of Aroma, 
a piece which allows its users to embark on their 
personal quest for the perfect air freshener. All it 
takes to bring the home-crafted fragrance to life  
is to mix up some spices and/or herbs in the tag-
ine-shaped bowl, and add water. The fragrant blend 
is heated by a candle placed below, thus aromatising 
the surrounding space as the water evaporates.

Os aromas são responsáveis pela ativação do 
olfato, uma das mais relevantes capacidades 
sensoriais humanas. O que até pode parecer uma 
constatação redundante serviu de inspiração à 
estudante alemã de design May Kukula para a 
criação da peça Aroma, que permite ao usuário 
lançar-se na aventura caseira da busca pelo am-
bientador perfeito. Para que a fragrância artesanal 
ganhe vida basta que se misture, no bule principal, 
um conjunto de especiarias e/ou ervas aromáticas 
que, graças ao lume brando oriundo de uma vela 
colocada por baixo, faz com que a água se evapo-
re, aromatizando o espaço envolvente. 

Aroma

 

94  

 

95  



Given that Bluetooth® devices are known 
to drain the batteries of mobile phones, 
Slovenian furniture company Tok Tok has 
developed a wooden piece, the structural 
acoustic qualities of which are enough to 
amplify sound without the need for any 
modern technology. Free of wires, batter-
ies, and memory-sapping apps, Trobla, the 
Slovenian word for ‘horn’, is a handcrafted 
amplifier, which improves the sound char-
acteristics of the most sophisticated devic-
es. Adaptable to various models, including 
market leaders iPhone and Samsung, 
Trobla is an elegant solution, made from re-
cycled wood. An ‘anti-gadget’, which is sure 
to impress your friends when you crank up 
the music.

Dado que os dispositivos Bluetooth são co-
nhecidos por exigir demasiado das baterias 
dos telemóveis, a empresa de mobiliário 
eslovena Tok Tok desenvolveu um artefacto 
em madeira cujas qualidades acústicas 
estruturais são suficientes para amplificar 
o som, sem que seja necessária qualquer 
tecnologia moderna. Sem fios, sem bate-
rias e sem apps que consomem memória, 
Trobla, palavra eslovena para ‘buzina’, é 
um amplificador artesanal que melhora as 
características sonoras dos mais sofistica-
dos aparelhos. Adaptável a vários modelos, 
passando pelos reis do mercado iPhone e 
Samsung, Trobla é uma solução elegante, 
feita em madeira reciclada. Um antigadget 
que não vai deixar os amigos indiferentes na 
hora de lhes dar música. 

Trobla

   DEAN GRGURICA
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É pela cor que chama a atenção, mas também pelo seu 
aspeto pouco convencional. O objetivo do estúdio milanês 
Skrivo passava por desenhar um cabide de pé minimalista, 
removendo o máximo de ruído e reduzindo-o à sua forma 
mais elementar sem que, com isso, perdesse a sua funcio-
nalidade. Tudo começa com uma base redonda, convencio-
nal, que suporta uma estrutura vertical em metal que, por 
sua vez, funciona como espinha dorsal. É depois, a partir 
desse elemento estrutural, que saem pequenas esferas em 
madeira, cujas dimensões muito diferentes e a sua colo-
cação, de uma forma aparentemente aleatória, dão perso-
nalidade e identidade a este cabide de pé futurista. Como 
qualquer produto deste género, o cabide Bubbles está ha-
bilitado a suportar casacos, mochilas, bolsas de senhora ou 
a ser usado para deixar a gravata após um dia de trabalho. 
Está disponível em diferentes cores, combinações de cores 
(estrutura de uma cor, esfera de outra) e acabamentos. 

The Bubbles coat rack grabs your attention through its 
colour, and equally through its unconventional appearance. 
Aiming to design a minimalist coat rack, Milanese studio 
Skrivo has removed as much noise as possible, thereby 
reducing it to its most elementary form without losing its 
functionality. A round, conventional base supports a verti-
cal metal stem, which serves as the backbone. From this 
structural element come small wooden spheres, whose 
greatly varying dimensions and seemingly random posi-
tioning give this futuristic clothes rack its personality and 
identity. Like any product of this kind, the Bubbles coat rack 
is ideal for hanging jackets, backpacks, handbags or to 
drape your tie after a day at work. It is available in different 
colours, colour combinations (stem in one colour, spheres 
in another) and finishes.

Bubbles
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To do away with messy office desks Tipsy 
Writer provides a prominent place for pens 
that sign the most important documents. 
Placing them in a round holder that wob-
bles but never falls down, the object, made 
half of brass and half of wood, is the ideal 
companion for your home or office desk. 
We think that it might well be a useful and 
fun tool, as tipping it could prove to be a 
great anti-stress exercise. With its fun and 
informal appearance, Tipsy Writer is available 
in a choice of colours, allowing you to form a 
sequence of colours to brighten up the place 
it is placed.

De forma a evitar a desorganização típica 
dos estojos de escritório, a Tipsy Writer 
surge de forma a dar destaque às canetas 
com que se assinam os documentos mais 
importantes. Colocando-as num suporte 
redondo que oscila mas nunca tomba, o 
objeto, cuja composição se divide entre 
o bronze e a madeira, é o companheiro 
ideal para ter na secretária de casa ou do 
trabalho. Acreditamos que se possa revelar 
um instrumento simultaneamente útil e 
divertido, cujo balancear se pode tornar um 
bom exercício anti-stress. Com o seu aspeto 
divertido e informal, a Tipsy Writer está dis-
ponível em diferentes cores, pelo que será 
possível formar uma sequência de cores 
que avive o espaço que integra.

Tipsy Writer

One of the greatest challenges regard-
ing domestic organisation is ensuring the 
orderly storage of books, study papers, 
pamphlets, diaries, and any other kind of 
paperwork, one moment because the covers 
slip down and stubbornly prevent order from 
being maintained, the next because frequent 
trips to the shelf change the previously 
established organisation. To find a solution 
for this everyday problem German design-
er Martens Christoffer has created a very 
simple structure, consisting of two wooden 
pieces held together by a rubber band, 
allowing you to keep several publications 
together in an organised manner. In addition 
to its practical nature, the Book Binder even 
does away with books having to be confined 
to their shelves, as they can now be neatly 
arranged on the floor, in the kitchen or bed-
room, and used as a decorative element.

Um dos maiores desafios domésticos passa 
pela organização de livros, trabalhos da 
faculdade, folhetos, diários, bem como tudo 
o que tem formato em papel, ora porque as 
capas deslizam e teimosamente impedem 
que a ordem seja mantida, ora porque as 
frequentes idas à prateleira alteram a orga-
nização previamente estabelecida. Foi para 
solucionar este problema do quotidiano que 
o designer alemão Martens Christoffer criou 
uma estrutura muito simples, composta 
por duas peças de madeira presas por um 
elástico, que permite organizar e manter 
compactas várias publicações. Para além do 
efeito prático, com o Book Binder os livros 
não têm que ficar confinados às prateleiras, 
já que podem ser arrumados no chão, na 
cozinha ou no quarto, funcionando como 
elemento decorativo. 

Book Binder
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As delicadas peças de joalharia e os peque-
nos produtos de maquilhagem são de difícil 
organização, dadas as suas dimensões 
mínimas. De forma a resolver o clássico 
problema do brinco que perdeu o par ou 
do colar que se encontra em parte incer-
ta, o estúdio Theresa Arns desenvolveu a 
Jewellery Box que, com os seus pequenos 
compartimentos, permite guardar as mais 
diminutas peças. De forma a aprimorar o 
sentido prático da caixa, esta vem equipada 
com um espelho incorporado que se pode 
revelar extremamente útil na hora de reto-
car a maquilhagem ou de dar uma revisão 
final ao look para uma festa. 

It’s not easy to organise delicate pieces 
of jewellery and small make-up products, 
given their small dimensions. In order to 
solve the classic problem of losing one 
half of a pair of earrings or the missing 
necklace, the Theresa Arns studio has 
developed Jewellery Box, which allows you 
to store even the smallest pieces in its tiny 
compartments. To make this box even more 
practical, it comes with a built-in mirror, 
which can be particularly useful when it 
comes to touching up your make-up or 
giving a final onceover to your party look.

Jewellery Box
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Homestead Hook is one of those products 
that come in handy in a range of contexts 
when introduced into your domestic envi-
ronment. The hook-shaped object is made 
of American walnut, a hardwood of medium 
density that will ensure the durability of 
the piece and allow its varied use, covering 
a range of needs, while also serving as a 
decorative element. Using your imagination 
is what these small wooden hooks are made 
for, and there are plenty of possibilities to 
give life and function to the Homestead 
Hook. Either on its own or in a group, the 
Homestead Hook placed next to the en-
trance door will ensure that your house keys 
will not be left behind before you shut the 
door; next to the cooker, they can be used 
to hang your kitchen utensils; in the hallway, 
they can be used to hang picture frames, 
much more aesthetically pleasing than 
traditional screws.

O Homestead Hook é daqueles produtos 
que pode ser útil em vários contextos 
quando integrado em ambiente doméstico. 
O produto, em forma de gancho, é feito em 
american walnut, uma madeira de rigidez 
moderada que vai assegurar a durabilidade 
da peça e permitir uma utilização variada e 
que cobrirá diversas necessidades, servindo 
também como elemento decorativo. Dar 
uso à imaginação é aquilo que se pretende 
com estes pequenos ganchos em madeira, 
sendo que opções não faltarão para dar vida 
e função ao Homestead Hook. Sendo pos-
sível utilizar apenas um ou vários ganchos, 
quando colocado perto da porta de entrada 
o Homestead Hook garante que as chaves 
de casa não vão ficar para trás, uma vez 
batida a porta; ao lado do fogão, serve para 
pendurar utensílios de cozinha; no corredor 
pode servir de suporte a quadros, uma op-
ção que é esteticamente mais apelativa que 
os tradicionais parafusos.

Homestead Hook

   SHAWN WOOD
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Float chairs can be used to create very different environ-
ments, where the intention is to improve the workspace 
and human interactions, exploring interpersonal proximity. 
Designed by the Perch Dynamic Solutions studio in close 
collaboration with Thomas Montgomery Ltd, Float is a flex-
ible solution able to improve work dynamics, given that the 
chairs make the work environment more comfortable and 
remove the formalism and interpersonal distance fostered 
by traditional meeting tables.

Podendo ser usadas no sentido de criar ambientes muito 
diversos, as cadeiras Float pretendem aprimorar o espaço 
de trabalho e melhorar as interações humanas, explorando 
a proximidade interpessoal. Desenhadas pelo estúdio Perch 
Dynamic Solutions, em estreita colaboração com a Thomas 
Montgomery Ltd, as Float são uma solução flexível capaz de 
melhorar as dinâmicas de trabalho, dado que o tornam mais 
confortável e lhe retiram o formalismo e a distância inter-
pessoal fomentada pelas tradicionais mesas de reunião. 

Float

Traditional wine barrels have served as inspiration for 
Portuguese design studio DAM when creating PIPO, a coffee 
table that can also be used as a stool and which is remi-
niscent of the classic wooden barrels, used in the storage 
and transport of wine. Made from black agglomerated cork, 
bringing to mind the typical colouring of aged casks, this 
material makes PIPO light and slip resistant. The rope, which 
is available in various colours, adds a fun element and allows 
the piece to adapt to various surroundings.

Foram as tradicionais pipas de vinho que serviram de ins-
piração para o estúdio de design português DAM desenhar 
a PIPO, uma mesa de apoio que pode funcionar também 
como banco e que remete para as clássicas pipas de ma-
deira, utilizadas no armazenamento e transporte de vinho. 
Produzida num aglomerado de cortiça negra, que sugere 
a tonalidade típica das pipas envelhecidas, este material 
torna a PIPO leve e antiderrapante. A corda, disponível em 
diversas cores, dá um ar divertido e permite que a peça se 
adapte a diversos ambientes. 

PIPO    PAULINE ROWAN
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Olhar para esta cadeira suspensa com 
os olhos de um fotógrafo é imaginar, no 
imediato, um cenário ideal para fotografar 
uma campanha publicitária do mais recente 
produto de uma qualquer marca de luxo. 
Suspensa a partir do teto, a Hanging Hoop 
Chair é formada por dois aros circulares em 
bronze, que compõem a estrutura de uma 
cadeira de balanço, forrada com tecido ver-
melho, o que a torna ideal para decorar um 
ambiente exclusivo e requintado.

Looking at this hanging chair through the 
eyes of a photographer you can immedi-
ately picture an ideal setting for an adver-
tising shoot of the latest product from any 
luxury brand. Suspended from the ceiling, 
the Hanging Hoop Chair consists of two 
circular brass rings, which make up the 
structure of a rocking chair, lined with red 
fabric, making it ideal to decorate an exclu-
sive and refined space.

Hanging Hoop Chair



Its colours are what grab your attention in 
this piece of furniture, which is a mixture 
of sofa and divan. Slashed is the result of a 
project that aims to look at the differences 
between what is visible on the surface and 
what lies hidden in the depths, creating a 
dichotomy between the hidden and the ex-
posed. The sofa is made of a foam material 
in form of a cylinder that seems to slowly 
reveal itself. Slashed draws the eye from 
the compressed ends towards the cen-
tre, where an “explosion” reveals the core, 
which serves as a seat, while a deep cut in 
the heart of this sofa reveals the innards 
of the structure and marks the separation 
between the two seats. The foot rest in 
front also stands out for its slash, the aim 
of which is also to mark the antagonism be-
tween the hidden and the exposed. A sofa 
rich in comfort and symbolism.

São as cores que chamam a atenção nesta 
peça de mobiliário, que é um misto de sofá e 
divã. Slashed é o resultado de um projeto que 
pretende olhar para as diferenças entre o que 
é visível à superfície e o que se esconde nas 
profundezas, fazendo uma dicotomia entre o 
oculto e o exposto. O sofá, feito num material 
espumoso, projeta um cilindro que lentamen-
te se revela. Partindo das extremidades com-
primidas, Slashed conduz o olhar rumo ao 
centro, onde uma ‘explosão’ mostra o núcleo, 
que serve como assento, enquanto no cora-
ção deste sofá um corte profundo revela as 
entranhas da estrutura e marca a separação 
entre os dois lugares sentados. À sua frente, 
um banco para pés destaca-se pelo corte 
longitudinal que pretende, também, marcar o 
antagonismo entre o oculto e o exposto. Um 
sofá rico em conforto e simbolismo.

Slashed
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Carregar o telemóvel sem recurso a fios 
pode parecer bastante apelativo numa 
era em que as baterias já não duram uma 
semana, como era apanágio antes do sur-
gimento em massa dos smartphones. Com 
esta nova solução, para que se carregue o 
telemóvel ou o tablet, basta que se pouse o 
aparelho sobre uma mesa ou balcão equi-
pado com um transmissor escondido que 
transfere energia para um recetor colocado 
dentro do aparelho, que o carrega via wire-
less, evitando o uso de cabos. Esta solução 
de carregamento por indução, cuja tecno-
logia pode integrar móveis desde que saem 
da fábrica, pretende tornar-se numa solução 
massificada num futuro próximo.

Charging your mobile phone wirelessly may 
seem quite appealing at a time in which 
batteries no longer last a week, as they used 
to before the mass appearance of smart-
phones. This new solution lets you charge 
your phone or tablet, by simply placing it on 
a table or counter equipped with a hidden 
transmitter, which wirelessly transfers ener-
gy to the receiver within or attached to your 
phone or tablet, thus avoiding the use of any 
cables. This charging by induction technol-
ogy can be incorporated in furniture leaving 
the factory, and is set to become a mass 
solution in the near future.

DuPont Corian Charging Surface

Football tables no longer need to be hidden in the cellars of 
backstreet cafes in the cities’ suburbs. The Pure reinvents 
a product that is rarely given any attention by designers 
and which has long been stagnating in terms of innovation 
and its conceptual improvement. Designed to bring warmth 
to moments spent with your family or to gatherings of 
friends, this football table makes use of wooden elements 
that convey a silent presence, in an obvious reference to 
Scandinavian design, and aims to be a modern piece, some-
what timeless, while reflecting modern football stadiums.

As mesas de matraquilhos já não têm que estar escondidas 
nas caves dos cafés mais recônditos nos subúrbios das 
cidades. Com a mesa The Pure, reinventa-se um produto 
que raramente é alvo de atenção por parte dos designers 
e que sofreu uma longa estagnação ao nível das inovações 
e do seu melhoramento conceptual. Projetado para trazer 
uma sensação de calor para os momentos em família ou de 
partilha com os amigos, esta mesa de matraquilhos faz uso 
de elementos de madeira que transmitem uma presen-
ça silenciosa, numa óbvia referência ao design nórdico, e 
pretende ser uma peça moderna, um tanto atemporal, que 
remete para os estádios de futebol modernos.

The Pure
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To create a feast for the eye, London based 
studio Studiolav has developed Designer 
Baking, highly original kitchen stamps made 
from olive wood, perfect for transforming 
cookies, biscuits, pies or bread. Featuring 
iconic fabric patterns, which appear when you 
press the triangular stamps into dough, the 
Designer Baking set creates ‘haute couture’ 
baking with a great visual effect, which will 
raise your culinary creations to a new level 
when combined with gastronomic excellence.

Porque os olhos também comem, o estúdio 
londrino Studiolav desenvolveu os Designer 
Baking, pequenos instrumentos em ma-
deira de oliveira bastante sui generis, que 
funcionam como autênticos carimbos para 
biscoitos, bolachas, tortas ou pão. Dando uso 
a estes carimbos triangulares, bastará aplicar 
pressão sobre a massa para criar alimentos 
com detalhes de ‘alta costura’ que vão dar 
um efeito visual enriquecedor e que, quando 
aliados à excelência gastronómica, vão elevar 
a iguaria a um nível de qualidade superior. 

Designer Baking
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We live in an age where smartphones have 
taken over our lives, taking us to the online 
world, removing people from the physical 
space surrounding them. Faced with this 
reality, Polish designer Agata Nowak has 
developed a chair aimed at promoting inter-
personal human contact, removing smart-
phones from the equation, even if only for 
a few minutes. Made of a special fabric, the 
Offline Chair blocks out surrounding sounds 
and is fitted with a specially designed side 
pocket for placing your smartphone. The 
pocket is lined with a material that prevents 
the phone from connecting to Wi-Fi signals, 
or to other phones, allowing you to return to 
earthly life for a moment, to the world that 
exists beyond Facebook, WhatsApp and 
Instagram. As difficult as it may seem at 
first for those who are already addicted to 
their devices, the Offline Chair will help you 
to unwind and relax: just sit back and refrain 
from asking for the Wi-Fi password.

Vivemos numa época em que os smar-
tphones arrebatam por completo as nossas 
vidas e nos transportam para o mundo 
online, absorvendo as pessoas do espaço 
físico que as envolve. Dada esta realidade, 
a designer polaca Agata Nowak desenvol-
veu uma cadeira que pretende promover o 
contacto interpessoal humano, retirando os 
smartphones da equação, nem que seja por 
breves minutos. Feita num tecido especial, 
a Offline Chair bloqueia os sons envolven-
tes e vem equipada com um bolso lateral 
especialmente desenhado para colocar o 
smartphone. Forrado por um material que 
impede a ligação a sinais wi-fi, bem como 
a outros telemóveis, este bolso especial 
permite que, por momentos, se regresse à 
vida terrena, aquela que existe para além do 
Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Por 
muito que possa parecer difícil num primeiro 
momento, para aqueles que já se assumem 
viciados nos aparelhos, a Offline Chair vai 
ajudar a relaxar e a descontrair: basta sentar 
e não pedir a password do wi-fi.

Offline Chair

   ADAM MARKOWSKI
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Designed for outdoor use, this wine glass will prevent its 
precious contents from spilling when the lawn is the only 
table available. The Pointer glass can simply be stuck into 
the earth, leaving you free to enjoy the moment without any 
need to worry about issues such as slopes and the direction 
of the wind. Fitted with a pointed metal base, which is stuck 
in the ground, this is the ideal glass for use at a picnic, at a 
park rendezvous, or even to use at a barbecue with friends, 
while you enjoy a fine wine.

Desenhado para uso exterior, este copo de vinho vai impedir 
que o néctar precioso se derrame quando a relva é a única 
mesa disponível. Com o copo Pointer, bastará enterrar e 
usufruir do momento sem que elementos como a inclinação 
do solo e a orientação do vento tenham que ser tidos em 
conta. Com uma base metálica pontiaguda, feita para enter-
rar na terra, é o copo ideal para levar para um picnic, para 
um encontro no parque ou até para usar num churrasco 
entre amigos, enquanto se usufrui de um bom vinho.

Pointer

Colourful, and of a friendly and welcoming 
appearance, the Shell Collection can be a 
collection of baskets, pots or containers, 
depending on the purpose the user decides 
to give to them. Designed by Italian studio 
Tête de Bois, these containers are easy to 
wash, don’t release toxins, resistant to UV 
rays and are made from a soft, flexible and 
light material, allowing them to be used in a 
range of contexts.

Colorida, de aspeto amigável e simpático, 
a Shell Collection pode ser uma coleção de 
cestos, vasos ou recipientes, tudo depen-
derá da utilização final que o usuário lhe der. 
Desenhados pelo atelier italiano Tête de Bois, 
estes recipientes são facilmente laváveis, 
não libertam toxinas, são resistentes aos 
raios UV e produzidos num material macio, 
flexível e leve, pelo que podem ser utilizados 
em diversos contextos. 

Shell Collection
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Using nothing but two pieces of wood that 
counterbalance each other, Romanian 
designers Cristina Enu and Veronica 
Olariu present the elegant, minimalist 
Counterpoise chair. The proposal from the 
two designers from the Kaptura de Aer 
studio intends to convey the idea of   harmo-
nious interaction, with an unquestionable air 
of sensuality, stemming from the graceful 
and natural way the two parts are intercon-
nected, making this chair go beyond the 
materiality of its shape. Despite the fact that 
this is still a one-off prototype, the Kaptura 
de Aer studio bosses hope to commercialise 
the Counterpoise in the near future.

Recorrendo apenas a duas peças de ma-
deira que se contrabalançam, as designers 
romenas Cristina Enu e Veronica Olariu 
apresentam a Counterpoise, uma cadeira 
elegante e minimalista. A proposta das 
criativas do estúdio Kaptura de Aer pretende 
transmitir a ideia de uma interação harmo-
niosa, estando também presente uma indu-
bitável noção de sensualidade, que advém 
da forma graciosa e natural como as duas 
peças se interligam, fazendo com que esta 
cadeira vá além da materialidade da sua 
forma. Não obstante tratar-se ainda de um 
protótipo sui generis, as responsáveis pelo 
estúdio Kaptura de Aer esperam colocar a 
Counterpoise nos canais de distribuição a 
breve trecho.

Counterpoise

   VERONICA OLARIU
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talking to:

Corria o ano de 2008 quando, no despertar da crise 
económica mundial, Paula Sousa se lançou sem 
medos na aventura de fundar a Munna, a primeira 
marca Urbanmint. O sucesso foi tal que, quatro 
anos depois, nasceria a Ginger & Jagger, segunda 
marca do grupo. Embora com conceitos diferen-
tes, ambas partilham os valores que garantiram o 
sucesso aquém e além-fronteiras. Apostando na 
diferenciação pelo design, na produção artesanal e 
na qualidade, a Urbanmint conseguiu rapidamente 

conquistar o mercado internacional e, atualmente, 
destina ao mercado externo 95% da sua produção, 
que é exportada para 43 países. À venda em gran-
des armazéns como o incontornável Harrods, em 
Londres, e na mira das grandes marcas mundiais (a 
Dior selecionou peças Ginger & Jagger para decorar 
várias lojas), a Urbanmint conta atualmente com 
uma dedicada equipa de 12 elementos para levar as 
suas criações “made in Porto” cada vez mais longe. 

It was back in 2008, in the wake of the global 
economic crisis, that Paula Sousa threw herself 
fearlessly into the adventure of founding Munna, the 
first Urbanmint brand. The success was such that, 
four years later, Ginger & Jagger, the group’s second 
brand, came into being. Although they have different 
concepts, both brands share the values   that ensured 
their success in Portugal and abroad. Focusing on 
being different through design, craftsmanship and 

quality, Urbanmint has managed to quickly conquer 
the international market and currently exports 95% 
of its production to foreign markets in 43 countries. 
For sale in department stores, such as Harrods in 
London, and in the sights  of major global brands 
(Dior selected Ginger & Jagger pieces to decorate  
various stores), Urbanmint currently boasts a 
dedicated team of 12 members to take its “made in 
Oporto” creations farther and farther.

“Construir marcas é um processo contínuo”

“Building brands is an ongoing process”

PAULA SOUSA
  ESTELA ATAÍDE      URBANMINT

URBANMINT

Fundou a Munna em 2008. Como justifica o sucesso 
de uma marca fundada precisamente no ano em que 
a crise “estourou” na Europa?
A máxima “a crise é um momento de oportunida-
des” aplica-se na perfeição. A Munna foi fundada 
em 2008 e num curto espaço de tempo alcançou 
projeção internacional. A presença regular em 
feiras internacionais do setor e a forte aposta na 
comunicação foram essenciais para a validação da 
marca junto dos designers de interiores, arquitetos, 
curadores, editores e do público das grande capitais 
de design como Paris, Milão e Londres. 

Qual foi o trunfo da Munna?
A diferenciação foi determinante. A Munna alia a 
qualidade, o design e a inovação ao trabalho dos 

artesãos. Para além disso, segue as suas próprias 
tendências, as peças são elegantes e inspiradas 
nos períodos clássicos da modernidade, dos anos 
1920 aos anos 1970, com materiais nobres como a 
pele e o veludo de algodão. 

Quatro anos depois nasce a Ginger & Jagger. O que 
diferencia as duas marcas?
As marcas têm conceitos muito diferentes, que na 
verdade se complementam. O design da Munna é 
contemporâneo de inspiração vintage, com mate-
riais e acabamentos de luxo que evocam uma certa 
nostalgia refrescante. A Ginger & Jagger surgiu da 
vontade de experimentarmos materiais e processos 
de produção tradicionais de uma forma inovadora. O 
cliente Ginger & Jagger não procura somente uma 
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You founded Munna in 2008. How do you justify the 
success of a brand founded exactly in the year that 
the crisis “erupted” in Europe?
The saying “crisis is a moment of opportunity” 
applies perfectly. Munna was founded in 2008 and 
achieved international recognition within a short 
space of time. Regularly appearing at internation-
al fairs within the sector and the strong focus on 
marketing were essential for the validation of the 
brand among interior designers, architects, curators, 
publishers and the public in major design capitals 
such as Paris, Milan and London.

What was Munna’s trump card?
Differentiation has proved the key factor. Munna 
combines quality, design and innovation to the 

work of craftsmen. In addition to this, it sets its own 
trends, the pieces are elegant, drawing inspiration 
from the classical periods of modernity, from the 
1920s to the 1970s, made with premium materials, 
such as leather and velveteen.

Four years later Ginger & Jagger came into being. 
What is the difference between the two brands?
The two brands have very different concepts, which 
actually complement each other. Munna’s design 
style is contemporary, with vintage inspiration, with 
luxury materials and finishes that evoke a certain 
refreshing nostalgia. Ginger & Jagger came about 
from the desire to experiment with traditional mate-
rials and production processes in an innovative way. 
The Ginger & Jagger customer isn’t just looking for a 
piece, rather for a narrative. The first story they find 
is the fact that the pieces are produced manually in 
Portugal, handcrafted, using exotic woods and fine 
materials such as copper, brass and marble.

“Munna and Ginger & Jagger were 
created to set their own trends”

outros quebram limites a cada novo design. Aquilo 
que ontem era impossível, hoje é só complexo de fa-
zer. E amanhã integra a identidade da marca porque 
é único, ou nunca feito da mesma forma. 

Ainda participa neste processo ou, com o crescimento 
do grupo Urbanmint, teve de abandonar esse papel?
Participo diariamente, felizmente! Design é oxi-
génio, se não fizesse parte do processo ou não o 
desejasse mudava de negócio. Para além de CEO 
da Urbanmint, sou diretora criativa de ambas as 
marcas. A criação das marcas e dos produtos tem 
o meu cunho, naturalmente. Mas há um trabalho 
diário de partilha de uma visão e de uma ideia de 
marca com os designers, marketing, comercial, 
produção, que é o que me dá mais prazer fazer. 
Construir marcas é um processo contínuo, nunca 
se abandona. 

Para que países exportam atualmente? 
Atualmente exportamos para 43 países. Cerca 
de 95% das nossas vendas são direcionadas aos 
mercados externos. Desde há uns anos, o Reino 
Unido, Arábia Saudita, França, Alemanha e EUA têm 
sido mercados importantes. Mais recentemente 
a Rússia, Singapura, Indonésia e Hong Kong têm 
ganho relevância para nós. O design é produto 
cultural, sim, mas a sua linguagem pode realmente 
ser universal.

peça, mas uma narrativa. A primeira história que 
encontra é o facto de as peças serem produzidas 
manualmente em Portugal, de forma artesanal, uti-
lizando madeiras exóticas e materiais nobres como 
cobre, latão e mármore. 

E o que têm em comum?
Ambas partilham os mesmos valores, a diferen-
ciação pelo design, pela produção artesanal e pela 
qualidade. A Munna e a Ginger & Jagger foram 
criadas para seguir as suas próprias tendências. A 
identidade das marcas e das peças é o reflexo de 
uma construção criativa que resulta da sinergia do 
trabalho dos designers e artesãos. Para além disso, 
todas as peças são desenhadas e produzidas em 
Portugal, de forma artesanal e manual.
 
Como se desenrola o processo criativo?
As duas marcas têm uma equipa pequena de desig-
ners internos muito talentosos, que têm estado com 
o desafio de um ritmo de lançamento de novidades 
muito acima da média da indústria. Todos na casa 
dos 20 anos e em colaboração estreita com arte-
sãos com décadas de experiência. Há um proces-
so de desenvolvimento fascinante, em que uns e 

“A Munna e a Ginger & Jagger 
foram criadas para seguir as 
suas próprias tendências”
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And what do they have in common?
Both share the same values, standing out through 
design, through craftsmanship and through quality. 
Munna and Ginger & Jagger were created to set their 
own trends. The identity of the brands and the pieces 
is the reflection of the creative process resulting 
from the synergy between the work of the design-
ers and craftsmen. In addition to this, every piece is 
designed and produced, by hand, in Portugal.

Talk us through the creative process.
Both brands have a small team of very talented 
in-house designers, challenged with a launch rate 
of new products well above the average in this 
industry. They are all in their 20s and work in close 
collaboration with craftsmen boasting decades of 
experience. There is a fascinating development 
process, in which both parties break boundaries with 
each new design. What was impossible yesterday is 
only complex to make, today. And tomorrow it will be 
part of the brand’s identity, because it is unique, or 
has never been made this way. 

Da programação que desenhei para o Ano do Design 
Português 14/15, uma iniciativa do Secretário de Estado da 
Cultura em parceria com o Ministério da Economia, tenho 
que destacar o início do mapeamento do design nacional, 
não só dos profissionais, mas também dos que estudam, 
escrevem e trabalham sobre este território, com o site 
designportugues.pt. Faltava esta base de dados online, ao 
mesmo tempo importante para os próprios designers e 
para o mercado, nacional e internacional. À criação do site 
soma-se a edição do livro, Portugal by Design, e da app 
correspondente.
O Ano do Design Português 14/15 começou em maio de 2014 
e terminou em setembro de 2015. Gosto, no entanto, de 
pensar que não terminou agora, mas que irá continuar, sem 
data de final marcada. Melhor, tenho, depois destes vários 
meses enquanto comissária do Ano do Design Português 
e destes vários anos enquanto presidente da experimen-
tadesign, a certeza de que assim será. E porquê? Porque a 

dinâmica do design nacional, a sua qualidade, a sua matu-
ridade estão aqui para ficar. Esta disciplina sobre a qual se 
falava muito pouco em 1999, quando a bienal experimenta-
design começou, tornou-se uma das grandes áreas de cria-
tividade portuguesa e tem tudo para assim continuar. E a 
sua força vem dos designers, que são muitos, mas também 
das empresas e dos vários interlocutores institucionais ou 
privados que em definitivo já entenderam a sua importância.
Com a 9.ª edição da bienal experimentadesign (EXD15) 
a inaugurar a 12 de novembro pela primeira vez em três 
cidades (Lisboa, Porto e Matosinhos), iremos mais uma 
vez mostrar o design nacional, com uma grande exposi-
ção com o título Desejo, Tensão e Transição: 100 Anos de 
Design Português.
Este é sem dúvida o momento de celebrarmos o design 
falado na nossa língua, respeitando o seu passado mas 
sublinhando, acima de tudo, o seu presente e o seu futuro.

From the schedule I drew up for the Year of Portuguese 
Design 14/15, an initiative of the Secretary of State for 
Culture, in partnership with the Ministry of Economy, I have 
to highlight the beginning of the mapping of national design, 
not only of professionals, but also of those who study, write 
and work in this field, with the designportugues.pt site. This 
online database, important for the designers themselves, as 
well as for the national and international market, had been 
missing. The creation of the site is joined by the publication 
of the book Portugal by Design, and the corresponding app.
The Year of Portuguese Design 14/15 began in May 2014 and 
ended in September 2015. I do however like to think that it 
has not ended now, but that it will continue, with no con-
firmed end date. Better still, after these many months as 
commissioner of the Year of Portuguese Design, and these 
many years as president of experimentadesign, I am cer-
tain that it will. And why is that? Because the dynamics of 

national design, its quality, its maturity, are here to stay. This 
discipline, about which very little was said back in 1999, when 
the experimentadesign biennale first began, has become 
one of the major areas of Portuguese creativity and has it 
needs to continue in this vein. And its strength comes from 
the designers, of which there are many, but also from the 
companies and the various institutional and private part-
ners, which have understood its importance for good.
With the 9th edition of the experimentadesign biennale (EXD15) 
to open on November 12, for the first time in three cities 
(Lisbon, Oporto and Matosinhos), we will once again show 
national design, with a large exhibition bearing the title Desire, 
Tension and Transition: 100 Years of Portuguese Design.
This is definitely the time to celebrate design, Portuguese 
style, respecting its past, yet, above all else, stressing its 
present and its future.

Design em português

Design in Portuguese

PRESIDENTE DA EXPERIMENTADESIGN  •  COMISSÁRIA DO ANO DO DESIGN PORTUGUÊS 14/15
PRESIDENT OF EXPERIMENTADESIGN  •  COMMISSIONER OF THE YEAR OF PORTUGUESE DESIGN 14/15
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Are you still part of this process or, with the growth of 
Urbanmint group, have you had to leave this role?
I am part of it every day, luckily! Design is oxygen; if 
I was not part of the process or did not want to be, I 
would change business. In addition to being CEO of 
Urbanmint, I am the creative director of both brands. 
The creation of the brands, and of the products, 
bears my stamp, of course. But it is the daily work 
of sharing a vision and an idea of the brand, with the 
designers, marketing, sales, production, which gives 
me the greatest pleasure. Building brands is an 
ongoing process, you can never leave it.

To which countries do you currently export?
We currently export to 43 countries. About 95% of 
our sales go to foreign markets. For several years, 
the United Kingdom, Saudi Arabia, France, Germany, 
and the USA, have been important markets. More 
recently, Russia, Singapore, Indonesia and Hong 
Kong have been gaining in importance for us. Design 
may well be a cultural product, but its language may 
actually be universal.
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Formada em Arquitetura e Urbanismo, Nami 
Wakabayashi Francucci exerceu funções 
nessa área entre 1991 e 1997, ano em que 
um curso de joalharia mudou o seu rumo. 
Fascinada por esta arte recém-descoberta, 
Nami aposta desde então na nova carreira, 
deixando-se levar pela criatividade. 
Elegendo o anel como a joia que mais a 
inspira a criar, a designer brasileira gosta 
particularmente de trabalhar com prata, que 
combina com materiais como seixos de la-
vas vulcânicas e quartzo. Procurando dese-
nhar objetos com valor sentimental para os 
seus clientes, embora desenvolva algumas 
peças em série, Nami aposta sobretudo em 
executar joias únicas. 

Having studied architecture and urbanism, 
Nami Wakabayashi Francucci worked in this 
field between 1991 and 1997, the year in which 
a jewellery course changed her direction for-
ever. Fascinated by this recently-discovered 
art, Nami has since focused on a new career, 
abandoning herself to creativity.
Choosing the ring as the piece of jewel-
lery that tugs most at her creative urges, 
the Brazilian designer particularly likes to 
work with silver, which she combines with 
materials such as volcanic lava pebbles and 
quartz. Striving to design objects with sen-
timental value for her customers, while also 
developing series of pieces, Nami focuses 
primarily on making unique jewellery.

Nami

Este outono-inverno, a Salvatore Ferragamo aposta 
numa abordagem jovem e fresca à roupa formal 
masculina. A alfaiataria, de traços exímios, é conci-
liada com peças aconchegantes e os cortes soltos 
dos casacos e sobretudos apelam à sobreposição 
de peças. Entre os acessórios destacam-se os 
cachecóis extra large, que protegem o pescoço nos 
dias mais frios. 
As cores quentes, que remetem para as tonalidades 
da natureza, conferem à coleção um toque orgâni-
co, que é realçado pela presença de referências ao 
reino animal: um bando de pássaros voa através de 
um casaco, borboletas são bordadas nos blazers 
e animais como búfalos, zebras e corujas surgem 
representados noutras peças.

This autumn-winter, Salvatore Ferragamo has cho-
sen a youthful and fresh approach to formal mens-
wear. Tailoring, with fine lines, is joined by comfy 
items and the loose cuts of jackets, while overcoats 
call for the overlapping of pieces. Highlights among 
accessories include extra large scarves, which keep 
your neck protected from the cold weather.
Warm colours, recalling the shades of nature, add 
an organic feel to the collection, which is highlighted 
by references to the animal kingdom: a flock of birds 
flies across a jacket, butterflies are embroidered 
onto blazers and animals such as buffalos, zebras 
and owls appear on other pieces.

Salvatore Ferragamo
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Orientada pelo mantra “respeita o teu corpo e a 
tua esfera”, Bav Tailor fundou uma marca pensada 
para uma geração que procura moda ética e cons-
ciente. Inspirando-se nos seus antepassados, 
verdadeiros sartoralists, a estilista mantém a tra-
dição de criar peças conceptuais e irreverentes, 
desenhadas para mulheres requintadas. 
Na coleção Vishudda, Bav Tailor recorre apenas 
a tecidos naturais eco-sustentáveis como 
sedas orgânicas, bambu, cânhamo, algodão, 
caxemira, mohair e vicunha, para dar forma a 
silhuetas minimalistas onde predominam as 
formas geométricas. 

Guided by the mantra “respect you body 
and your sphere”, Bav Tailor founded a 
brand designed for a generation looking for 
ethical and conscientious fashion. Drawing 
her inspiration from her ancestors, veri-
table sartorialists, the fashion designer 
continues the tradition of creating con-
ceptual and irreverent pieces, designed 
for stylish women. 
In the Vishudda collection, Bav Tailor 
uses nothing but eco-sustainable 
natural fabrics, such as organic silks, 
bamboo, hemp, cotton, cashmere, 
mohair and vicuña, to give form 
to minimalist silhouettes in which 
geometric shapes predominate.

Bav Tailor

Embora anuncie a descida da temperatura,  
a chegada do outono não é sinónimo de 
chuva ininterrupta. Pensando nos dias em 
que o sol brilha, a Hermès criou um guar-
da-sol que convida a passear e aproveitar 
os raios mais quentes que ainda persistem. 
Com assinatura do designer Pierre Marie, o 
guarda-sol é decorado com o estampado 
Jardin d’ Osier. Com tratamento UV no teci-
do exterior, o guarda-sol é forrado a seda e a 
cana, em faia natural, tem um apontamento 
em chifre e uma alça de vime tecida à mão. 

Although the mercury is falling, the arrival of 
autumn doesn’t mean days of endless rain. 
With sunny autumnal days in mind, Hermès 
has created a parasol that encourages you 
to step outdoors, for a stroll, to make the 
most of the warmer rays that still remain. 
Designed by Pierre Marie, the parasol is 
decorated with the Jardin d’Osier print. The 
outer fabric is UV treated, while the parasol 
is lined with silk and the cane is in natural 
beech, features a horn point and a handle in 
hand woven wicker.

Hermès
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Deparando-se com a dificuldade em encontrar 
básicos de luxo, Hélder Rodrigues decidiu, em 1987, 
fundar a blankpage, marca que se dedica a de-
senvolver básicos de luxo exclusivamente para o 
mercado masculino.
Criada a pensar no homem contemporâneo, que 
privilegia uma elegância simples, mas marcante, a 
blankpage aposta desde então nos melhores ma-
teriais, trabalhados com as melhores técnicas, para 
desenvolver básicos com o corte perfeito.

Faced with the difficulty of finding luxury basics, 
Hélder Rodrigues decided, in 1987, to found blankpage,  
a brand dedicated to developing luxury basics exclu-
sively for the men’s clothing market. 
Created with contemporary men in mind, who 
favour simple, yet striking elegance, blankpage has 
focused from the outset on the finest materials, 
worked using the finest techniques, to develop 
perfectly cut basics.

Blankpage

Usado por desportistas um pouco por todo o mun-
do, o saco de desporto da Fred Perry continua a ser 
um must-have em todas as coleções. 
Seguindo o conceito de sportswear clássico que 
define todas as peças da marca britânica, o saco é 
uma alternativa original aos tradicionais e inestéti-
cos sacos de desporto. Feito de PVC, além do com-
partimento principal, o saco inclui um compartimen-
to extra numa das extremidades e um bolso lateral 
exterior. Além das duas alças, inclui ainda uma alça 
ajustável, que permite transportá-lo ao ombro.

Used by sportspeople around the globe, the Fred 
Perry sports bag is still a must-have in every collection.
Adhering to the concept of classic sportswear de-
fining every piece from the UK brand, the bag is an 
original alternative to traditional and unsightly sports 
bags. Made from PVC, in addition to its main com-
partment, the bag features an extra compartment 
at one end and an external side pocket. In addition to 
its two handles, the bag also includes an adjustable 
strap, allowing you to wear it over your shoulder.

Fred Perry
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Após 16 anos a trabalhar como designer para  
diversas marcas de moda na Coreia do Sul, em 2012 
Soyoung Chang lançou a sua própria marca, na qual 
a criadora assina silhuetas naturais e relaxadas. 
Numa coleção onde as tonalidades se cingem 
quase exclusivamente à pureza do branco e à aura 
misteriosa do preto, a estilista sul-coreana aposta 
no casamento entre peças robustas e elementos 
mais delicados. As linhas fluídas que atravessam a 
coleção são conseguidas graças a drapeados que 
assumem diferentes personalidades, conforme o 
look em que são incluídos e o corpo que os veste. 
Confortáveis e informais, as peças Gaze de Lin su-
gerem um estilo natural, que nunca passa de moda.

After working as a designer for various designer 
brands in South Korea for 16 years, in 2012 Soyoung 
Chang launched her own brand, Gaze de Lin, in which 
the designer creates natural and relaxed silhouettes.
In a collection in which the colour palette is almost 
exclusively limited to the purity of white and the 
mysterious aura of black, the South Korean fashion 
designer focuses on the combination of robust 
pieces with more delicate elements. The flowing lines 
that cut through the collection are achieved thanks 
to draping, which takes on different personalities, 
according to the look in which it is included and the 
body that it dresses. Comfortable and informal, Gaze 
de Lin pieces reveal a natural style, which never 
goes out of fashion.

Gaze de Lin

Linhas arquitetónicas e contrastes entre texturas ma-
tes e brilhantes são a aposta da Dior nos óculos de sol 
Dior Chromic, um modelo contemporâneo e futurista. 
Na frente, uma dupla ponte delicada e ultrafina 
compõe a moldura estruturada que recebe as lentes 
espelhadas, formando um look romântico de inspira-
ção arquitetónica, que realça e embeleza a suavida-
de das formas femininas.

Multifacetado e objeto de fantasias, o vinil é a inspiração da 
nova coleção de maquilhagem da Givenchy, uma coleção 
haute couture desenhada para enaltecer a beleza feminina, 
respeitando sempre a identidade de cada rosto. O aplicador 
de eyeliner Liner Vinyl define o olhar com sofisticação gra-
ças a uma textura única e ao pincel fino, que permitem criar 
um traço mais denso ou mais esguio, mas sempre num 
preto puro e ultra brilhante.

Architectural lines and contrasts between matt and 
gloss textures are the focus of Dior in the Dior Chromic 
sunglasses, a contemporary and futuristic model.
At the front, a delicate and ultrafine double bridge 
composes the structured frame that houses the 
mirrored lenses, forming a romantic look of archi-
tectural inspiration, which highlights the beauty and 
softness of feminine forms.

Multifaceted and the object of fantasies, vinyl is the inspi-
ration behind the new makeup collection from Givenchy, 
an haute couture collection designed to enhance female 
beauty, always respecting the identity of every face. The 
Liner Vinyl eyeliner sophisticatedly defines your look thanks 
to its unique texture and fine brush, which enable you to 
create a denser, sleeker line, while always in a pure and ultra 
gloss black.

Dior

Givenchy
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United Nude
Fundada em 2003, a United Nude é o final feliz de uma 
história que começou com um desgosto amoroso: impul-
sionado pela dor da separação, o arquiteto Rem D. Koolhaas 
(sobrinho do famoso arquiteto Rem Koolhaas) tentou recon-
quistar a sua ex-namorada usando os seus conhecimentos 
em arquitetura para desenhar um par de sapatos. E assim 
nasceu a United Nude, marca que combina moda e design 
e recorre a tecnologia de ponta para criar produtos que 
fundem elegância e inovação. 
Pensando em mulheres que gostam de se destacar entre 
a multidão, a coleção deste outono-inverno assenta em 
silhuetas fortes, com linhas minimalistas, contemporâneas 
e arquitetónicas. Refletindo o caráter da marca, o calçado 
da nova coleção é clean e estruturado, concretizando-se 
por exemplo no salto geométrico, que continua a marcar 
presença com diferentes alturas e estilos. A paleta mono-
cromática, abrilhantada apenas com toques de fluorescente, 
realça os estilos arrojados e os materiais inovadores.

Founded in 2003, United Nude is the happy ending to a story 
that started with a broken heart: prompted by the pain of 
separation, architect Rem D. Koolhaas (nephew of famous 
architect Rem Koolhaas) tried to win back his ex-girlfriend by 
using his knowledge of architecture to design a pair of shoes. 
And so United Nude came into being, a brand that combines 
fashion and design and uses cutting edge technology to 
create products that blend elegance with innovation. 
Designed for women who like to stand out from the crowd, 
the collection for this autumn-winter features strong silhou-
ettes, with minimalist, contemporary and architectural lines. 
Reflecting the brand’s character, the footwear in the new 
collection is clean and structured, materialised for example 
in the geometric heel, which is present once again in differ-
ent heights and styles. The monochrome palette, brightened 
up with nothing but a few fluorescent touches, highlights the 
bold styles and innovative materials.
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Com sede na Dinamarca, The Last 
Conspiracy alia qualidade artesanal portu-
guesa a minimalismo nórdico para desen-
volver coleções de calçado assentes nas 
premissas do progresso experimental.
Apostando em novos tratamentos e proces-
sos de construção, na The Last Conspiracy 
cada par é produzido à mão com uma 
enorme atenção ao detalhe, sendo cada 
criação singular e única. Este outono-inver-
no, a marca volta a apostar na qualidade dos 
materiais e da produção para apresentar 
modelos que superam o teste do tempo e 
das modas. 

Based in Denmark, The Last Conspiracy 
combines Portuguese quality craftsmanship 
with Nordic minimalism to develop footwear 
collections based on the premises of experi-
mental progress.
Focusing on new treatments and construc-
tion processes, at The Last Conspiracy 
every pair is handcrafted with huge attention 
to detail, with every creation singular and 
unique. This autumn-winter, the brand once 
again focuses on the quality of material and 
production to present models that overcome 
the test of time and fashions.

The Last Conspiracy

Delicada e requintada, a coleção outono-inverno da 
Nuuk Designs alia modernidade e minimalismo para 
compor joias intemporais, inovadoras e versáteis. 
Adaptando-se a um estilo de vida urbano, as peças 
da coleção Vértice resultam de um jogo entre sime-
trias e assimetrias, inspirado na decomposição e 
irregularidade das formas geométricas. 
Produzidas em prata 925, as peças estão disponí-
veis em diversos tamanhos e é possível escolher 
entre prata e prata dourada, sendo aplicado banho 
de ouro de plaqué de 24k. 

Delicate and refined, the autumn-winter collec-
tion from Nuuk Designs combines modernity with 
minimalism to compose timeless, innovative and 
versatile jewellery. Adapting to an urban lifestyle, 
the pieces in the Vértice collection result from the 
interplay between symmetries and asymmetries, 
inspired by the decomposition and irregularity of 
geometric shapes.
Produced in 925 silver, the pieces are available in a 
range of sizes and you can choose between silver 
and 24 carat gold plated silver. 

Nuuk Designs

   LISBETH BRELAND SAALMINK
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Globe-Trotter
Com 120 anos de história, a Globe-Trotter 
convida, pela primeira vez, os seus clientes 
a personalizar a sua bagagem, encorajando-
-os a criar uma expressão única das malas 
da icónica marca britânica. O serviço de 
personalização, disponível em exclusivo sob 
marcação na loja de Albemarle Street, em 
Londres, coloca uma infinidade de materiais 
e acabamentos à disposição dos clientes.
Para celebrar este inovador serviço, o de-
signer Christopher Jenner esboçou a Union 
Collection (na imagem), decorada com um 
padrão inspirado na bandeira do Reino Unido 
e no logotipo da Globe-Trotter.

After 120 years of history, for the first time 
Globe-Trotter invites its customers to per-
sonalise their luggage, encouraging them 
to create a unique expression of the cases 
from the iconic British brand. The customi-
sation service, available by appointment only 
at the Albemarle Street store, in London, 
places an endless array of materials and 
finishes at customers’ disposal.
To celebrate this innovative service, designer 
Christopher Jenner has developed the Union 
Collection (see photo), decorated with a 
pattern inspired by the Union Jack and by 
the Globe-Trotter logo.
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Tinha apenas 12 anos quando desenhou 
o seu primeiro vestido, destinado à então 
princesa Alexandra da Dinamarca, pelo que 
Mark Kenly Domino Tan não poderia seguir 
outro rumo senão a moda. 
Impelido pelo talento natural, aperfeiçoa-
do pelas passagens por marcas como 
Balenciaga, Alexander McQueen e Sonia 
Rykiel, rapidamente o estilista conquistou a 
moda mundial com os cortes elegantes das 
suas coleções, que remetem para a couture 
dos anos 1940 e 1950. 

He was just 12 years old when he de-
signed his first dress, for the then Princess 
Alexandra of Denmark and so Mark Kenly 
Domino Tan couldn’t have followed any other 
path other than fashion.
Propelled by his natural talent, honed by 
stints spent at brands such as Balenciaga, 
Alexander McQueen and Sonia Rykiel, the 
fashion designer had soon conquered the 
fashion world with the elegant cuts of his 
collections, which hark back to the couture 
of the 1940s and 1950s.

Mark Kenly Domino Tan

Emilio Pucci
Inspirado pelo fascínio da astrologia, o 
estilista Peter Dundas dedicou a coleção 
outono-inverno da Emilio Pucci à exploração 
dos símbolos do zodíaco e dos poderes que 
estes carregam.
Nesta coleção, o mistério da noite e do céu 
estrelado influencia as escolhas cromáticas, 
predominando o azul escuro, o verde garrafa 
e o preto, pontuados por flashes de azul 
cobalto, vermelho sangue e verde wasabi. 
Para acompanhar roupas onde imperam 
estampados intrigantes e desenhos de es-
telas, do Sol e da Lua, Dundas propõe botas 
de cano alto, ankle boots e sandálias com 
saltos decorados com espelhos dourados, 
que alongam a silhueta.

Inspired by a fascination for astrology, fash-
ion designer Peter Dundas has dedicated 
the Emilio Pucci autumn-winter collection to 
the exploration of signs of the zodiac and of 
the powers these hold.
In this collection, the mystery of the night 
and of the starry sky influences the colour 
choices, with dark blue, bottle green and 
black predominating, dotted with flashes 
of cobalt blue, blood red and wasabi green. 
To accompany clothing in which intriguing 
prints and drawings of the stars, of the sun 
and of the moon prevail, Dundas propos-
es knee boots, ankle boots and sandals 
with heels decorated with golden sequins, 
stretching the silhouette.
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Quando pensam numa peça nova, Danai Gavrili e Alkioni 
Matsourdeli tentam responder a uma simples questão: 
como pode um produto ser tão único quantas as necessi-
dades de um ser humano?
Residentes em Atenas, as designers de produto fundaram 
a Lommer com o propósito de criar carteiras que combi-
nem estética e funcionalidade. Tendo sempre em vista as 
necessidades das suas utilizadoras, Gavrili e Matsourdeli 
convidam as clientes a personalizar a sua carteira, esco-
lhendo pormenores como a cor e comprimento das alças.

When they think about a new piece, Danai Gavrili and Alkioni 
Matsourdeli try to respond to a simple question: how can a 
product be as unique as the requirements of a human being? 
Residing in Athens, the product designers founded Lommer 
with the aim of creating handbags that combine good looks 
with functionality. Always taking into account the require-
ments of their users, Gavrili and Matsourdeli invite their 
customers to customise their bag, choosing details such 
as colour and handle length.

Lommer
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Evocando a narrativa e precisão dos jogos de tabu-
leiro, Peter Pilotto e Christopher de Vos, criativos da 
marca Peter Pilotto, apresentam uma colorida cole-
ção outono-inverno, onde rapidamente se detetam 
referências a jogos como Ludo, Snakes and Ladders 
e 4 em Linha. Focando-se nas texturas, a dupla de 
estilistas recorre a bordados intrincados e pat-
chworks geométricos para criar labirintos sinuosos 
e looks assimétricos.

Calling to mind the narrative and precision of board 
games, Peter Pilotto and Christopher de Vos, the 
designers behind the Peter Pilotto brand, present  
a colourful autumn-winter collection, in which 
references to games such as Ludo, Snakes and 
Ladders and Connect-4 are quick to spot. Focusing 
on textures, the fashion design duo use intricate 
embroidery and geometrical patchworks to create 
sinuous labyrinths and asymmetric looks.

Peter Pilotto
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Procurando uma alternativa às malas de ne-
gócios tradicionais, a Samsonite desenhou 
uma linha de acessórios que permite conci-
liar conforto e funcionalidade. Composta por 
vários modelos de mochila, a nova coleção 
da marca inclui diversas opções, que se 
adaptam aos mais variados estilos. 
A campanha da coleção, cuja fotografia ficou 
a cargo de Giovanni Gastel, transforma as 
coleções Samsonite Business no elemento 
principal do outfit, mostrando como uma 
mochila pode ser simultaneamente prática 
e elegante.

Searching for an alternative to traditional 
business cases, Samsonite has designed a 
range of accessories that ensures the combi-
nation of comfort with functionality. Featuring 
a choice of backpack models, the brand’s 
new collection includes several options, which 
adapt to the most varied of styles.
The campaign for the collection, the pho-
tography for which was done by Giovanni 
Gastel, transforms the Samsonite Business 
collections into the main item in any outfit, 
showing how a backpack can be both practi-
cal and elegant.

Samsonite

Inspirada nos povos dos Himalaias, que vivem numa 
sensata harmonia entre tradicional e contemporâneo, 
a coleção masculina outono-inverno da Camel Active 
dá destaque a esta relação entre os opostos. Sob o 
lema Trail to Balance, a coleção inclui roupa, calçado e 
acessórios versáteis, nos quais elementos clássicos 
são combinados com pormenores modernos. Em to-
das as linhas de produtos, a paleta cromática navega 
entre as tonalidades de indigo, tendência da estação, 
e os tons castanhos e militares. 

Inspired by the peoples of the Himalayas, who live in 
wise harmony between traditional and contempo-
rary, the men’s autumn-winter collection from Camel 
Active highlights this relationship between oppo-
sites. Under the motto Trail to Balance, the collection 
includes clothing, footwear and versatile accesso-
ries, in which classic elements are combined with 
modern detailing. In every product range, the colour 
palette navigates between the shades of indigo, the 
trend this season, and brown and military hues.

Camel Active

Sempre arrojado e destemido, Karl Lagerfeld con-
tinua a apostar nos materiais e paletas cromáticas 
que já se tornaram na sua inconfundível assinatura. 
Este outono-inverno, o estilista alemão apresenta 
uma coleção de acessórios masculinos na qual 
reinam o preto e o azul escuro e onde a pele é o 
material dominante. Luvas, cintos, botins, sapatos, 
carteiras e sacos são algumas das propostas de 
Lagerfeld para a nova estação.

Ever bold and fearless, Karl Lagerfeld continues to 
focus on materials and colour palettes that have 
already become his unmistakeable style. This au-
tumn-winter, the German fashion designer presents 
his men’s accessories collection in which black and 
dark blue prevail and where leather is the predom-
inant material. Gloves, belts, ankle boots, shoes, 
wallets and bags are some of the proposals from 
Lagerfeld for the new season.

Karl Lagerfeld

   GIOVANNI GASTEL
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Num mundo em constante mudança, a mulher contemporâ-
nea precisa de acessórios que acompanhem o seu quoti-
diano dinâmico. É neste contexto agitado que assistimos 
ao regresso das mochilas como companheiras de eleição, 
apresentando-se como uma solução prática e elegante para 
transportar os bens mais essenciais do dia a dia. 
Atenta às tendências, a Maria/Maleta, marca portuguesa 
de acessórios em pele, apresenta a Maria Maleta BackPack, 
uma mochila reversível, com duas personalidades e dois 
lados distintos. Disponível em três modelos, a Maria Maleta 
BackPack é feita em Portugal com pele 100% verdadeira.

In a constantly changing world, contemporary women need 
accessories that accompany their active lives. It is in this 
busy context that we see the return of backpacks as the 
companion of choice, as a practical and elegant solution for 
carrying the most essential everyday items.
Attentive to developing trends, Maria/Maleta, a Portuguese 
leather accessories brand, presents the Maria Maleta 
BackPack, a reversible backpack with two personalities 
and two different sides. Available in three models, the 
Maria Maeta BackPack is made in Portugal in 100% genu-
ine leather.

Maria/Maleta
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A jovem Marie Salamagne foi a perfumista escolhida por 
Azzedine Alaïa para dar vida à fragrância que desejava criar, 
um aroma que colocasse na pele feminina a impressão de 
frescura. Assim nasceu o eau de parfum Alaïa Paris, uma 
fragrância sedutora onde a impressão fresca advém das 
notas etéreas e pimenta rosa; a impressão floral é conferida 
por frésia e peónia e a impressão de pele nua se encontra 
nas notas animais e de almíscar.

The young Marie Salamagne was the perfumer chosen by 
Azzedine Alaïa to bring life to the fragrance that he hoped 
to create; an aroma that would place the impression of 
freshness on women’s skin. This is how the Alaïa Paris eau 
de parfum came into being, a seductive fragrance in which 
the fresh impression stems from ethereal notes and pink 
pepper; the floral impression is provided by freesia and 
peony; and the impression of bare skin can be found in the 
animal and musk notes.

Remetendo para a década de 1960, mas dando um toque  
fresco e rejuvenescido às tendências desses anos, 
Giambattista Valli aposta numa coleção outono-inverno 
onde predominam os tecidos delicados e fluídos, que real-
çam a silhueta feminina. 
Nesta estação, os looks Gimbattista Valli pedem misturas 
de padrões e sobreposição de peças, nas quais estampados 
geométricos e florais convivem com riscas e folhos em tule, 
rendas e bordados, numa agradável combinação de textu-
ras e padrões. Em termos cromáticos, os predominantes 
preto e o branco são iluminados por cores delicadas.

Calling to mind the 1960s, but adding a fresh and rejuve-
nated touch to the trends of this decade, Giambattista 
Valli focuses on an autumn-winter collection in which 
delicate and flowing fabrics predominate, highlighting the 
female silhouette.
For this season, Giambattista Valli looks feature pattern 
blends and overlapping of pieces, in which geometric and 
floral prints mingle with stripes and tulle frills, lace and em-
broidery, in a pleasant combination of textures and patterns. 
In terms of colours, the predominant black and white are 
brightened up with delicate hues.

Giambattista Valli

Este outono-inverno, Christopher Bailey, diretor criativo da 
Burberry, mantém a aposta da marca britânica nas linhas 
clássicas, às quais acrescenta um toque boémio, que 
ganha forma nos materiais e acabamentos. Nos acessórios 
Burberry Prorsum, nomeadamente nas carteiras e clutchs, 
predominam materiais como camurça e pelo, que surgem 
em tons quentes e acompanhados de acabamentos boho, 
entre os quais se destacam as franjas.

This autumn-winter Christopher Bailey, creative director at 
Burberry, continues the British brand’s commitment to clas-
sic lines, to which he adds a splash of bohemia, which takes 
shape in the materials and finishes. In the Burberry Prorsum 
accessories, and in particular in the handbags and clutches, 
materials such as suede and leather predominate, appear-
ing in warm shades and accompanied by boho finishes, 
highlights of which include tassels.

Burberry 

Azzedine Alaïa
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LOUIS MARIETTE 
talking to:

Nascido no Malawi, Louis Mariette cresceu no 
Botswana e na Swazilândia, mas viajou um pouco 
por todo o mundo antes de se fixar em Londres 
e fundar, em 2007, a sua empresa de chapéus e 
acessórios de cabelo. Inspirando-se nas cores, 
formas e texturas de África, que combina com a 
irreverência sofisticada da capital inglesa, Louis 
Mariette imagina criações exuberantes e ousadas, 
que rapidamente se transformam no elemento 
chave de qualquer outfit. 
Dedicando-se inicialmente a criar peças exclusiva-
mente por encomenda, rapidamente o traço arroja-
do de Mariette se tornou numa referência no mundo 
da moda e, atualmente, a sua marca homónima 
disponibiliza também uma fascinante coleção rea-
dy-to-wear e uma elegante linha de acessórios para 
noivas, que espelham o espírito divertido e criativo 
do seu fundador. 

Born in Malawi, Louis Mariette grew up in Botswana 
and in Swaziland, but then travelled around the 
globe before settling in London, where, in 2007, he 
set his hat and hair accessory company. Drawing his 
inspiration from the colours, shapes and textures 
of Africa, which he combines with the sophisticated 
irreverence of the English capital, Louis Mariette 
designs exuberant and bold creations, which quickly 
become the key piece to any outfit. 
Initially dedicated solely to commission work, the 
daring design of Mariette soon became a bench-
mark in the world of fashion and, today, the brand 
bearing his name also boasts a fascinating ready-
to-wear collection and an elegant range of bridal 
accessories, which reflect the fun and creative spirit 
of its founder. 

O Mago da Chapelaria The Millinery Magician

  ESTELA ATAÍDE      1,2,3,5 PHILIP VOLKERS; 4 DIREITOS RESERVADOS / ALL RIGHTS RESERVED
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Ao contrário do que acontecia há algumas décadas, 
quando os chapéus eram usados diariamente, hoje 
são usados apenas em ocasiões especiais. Por que 
acha que isso aconteceu?
Os padrões de referência das melhores criações de 
chapéus fazem alusão à década de 1950, quando a 
indústria, em todos os seus aspetos, se encontrava 
em expansão. Até aí, havia uma incrível variedade 
de profissões que, por si só, eram necessárias para 
a produção de um chapéu. Poderia mesmo haver 
equipas de pessoas cujo único trabalho consistia 
apenas em tingir penas. Na década de 1960, houve 
uma mudança radical no estilo de vida, nas atitudes 
e também na moda. Foi uma década nova e exci-
tante, mas, infelizmente, podemos dizer que essas 
mudanças deram início ao declínio da indústria.

Como é que uma marca como a sua sobrevive, 
considerando que este tipo de acessórios tem pouca 
utilização por comparação com outros?
Provavelmente, o principal problema na indústria 
da moda é a nossa atitude como consumidores. 
Queremos o mais barato e tornámo-nos numa 
sociedade do descartável. Com uma produção em 
massa emergente nos países fora do Reino Unido, 

os criadores de chapéus de menor dimensão, que 
produzem peças personalizadas, terão maior con-
corrência. Embora possa ser esse o caso, o Reino 
Unido tem orgulho em exibir criadores de chapéus 
excecionalmente talentosos, cujas criações afastam 
do caminho as peças de produção em massa, a que 
falta o toque pessoal de uma criação personalizada. 
O desenvolvimento mais emocionante para mim, 
como dono de uma empresa de pequena dimensão, 
tem sido a expansão das lojas de revenda online. 
Tanto em vendas como em marketing, a minha 
marca pode chegar a todos os cantos do globo. Se 
algumas portas se fecham, outras há que se abrem 
de par em par.

Qual o fator mais importante num acessório de cabelo?
É difícil indicar um, mas diria que são os enfeites e 
a passamanaria, visto que são eles que conferem o 
fator “uau”.

Os seus clientes dão-lhe liberdade de criação ou 
pedem exatamente o que pretendem? 
Alguns clientes adoram a emoção de me deixar 
expressar toda a minha liberdade criativa, insistindo 
em que eu ultrapasse barreiras, experimentando 
técnicas fora do habitual. Isto pode ser muito diver-
tido, pois a base do meu trabalho pode tornar-se um 
mini laboratório!

Por que razão escolheu centrar a sua atenção em 
chapéus/acessórios de cabelo em vez de noutro tipo 
de acessórios?
Uma mulher que entra numa sala a usar uma cria-
ção destas torna-se o centro das atenções. Porque 
está a tornar-se raro ver mulheres que usam peças 
de chapelaria, os observadores ficam intrigados 
com quem as usa, fazendo uma abordagem no 
sentido de estabelecer um diálogo e os homens têm 
sempre uma palavra de elogio. Por isso, adoro quan-
do, no dia seguinte, recebo uma chamada da pessoa 
que usou a minha criação a contar como se sentiu 
emocionada. Para mim, é isso que a chapelaria deve 
ser - uma experiência agradável.

Why did you choose to focus on hats/headpieces 
instead of other kinds of accessories?
When a lady walks into a room wearing one of these 
creations she becomes the centre of attention. 
Because it is becoming rare to see elegant millinery 
worn, onlookers are intrigued by the wearer and 
always approach her to engage in conversation. 
Gentlemen are always flattering. So I just love it 
when I get a call the next day when the wearer tells 
me about the excitement she has had. To me that is 
what millinery should be, an enjoyable experience.

Unlike some decades ago, when hats were worn daily, 
nowadays they are mostly worn for special occasions. 
Why do you think that happened?
The benchmark for the finest millinery ever created, 
when all aspects of the industry were booming, was 
in the 1950s. Up until to this period the variety of jobs 
in the production of a hat alone was incredible. You 
could have teams of people, whose sole job was to 
dye feathers. In the 1960s lifestyles, attitudes and 

“Alguns clientes adoram a emo-
ção de me deixar expressar toda 
a minha liberdade criativa”
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exceptionally talented milliners, whose creations 
outweigh mass-produced pieces that lack the per-
sonal touch of a bespoke creation. The most exciting 
development for me, as a small business, has been 
the boom in online retail shopping. Both in terms 
of sales and marketing, my brand can reach every 
corner of the globe. So as some doors close, there 
are many that fling open.

Which is the most important ingredient in a headpiece?
Difficult one, but I would say adding embellishments 
and trimmings, as that gives it the “wow” factor.

Do your clients give you free rein or do they ask exact-
ly for what they want? 
Some clients love the excitement of letting me ex-
press as much creative freedom as I can and insist I 
break boundaries by experimenting in unusual tech-
niques. This can be great fun as my work surface 
can become like a mini laboratory!

fashion underwent radical changes. It was a new and 
exciting decade, but sadly, the cracks had already 
formed in the decline of the industry.

How does a brand like yours survive, considering  
how little this kind of accessory is worn compared  
to others?
The main issue as a whole in the fashion industry 
has probably been ourselves, as consumers. We 
want products to be cheaper; we have become a 
throwaway society. With the emergence of mass 
production in countries outside the UK, smaller be-
spoke milliners will have more competition. Although 
that may be the case, the UK proudly boasts 

“Some clients love the excite-
ment of letting me express as 
much creative freedom as I can”

[ LOUIS MARIETTE ]
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A joalharia contemporânea, tal como qualquer outro campo 
de expressão artística, necessita de contexto e de confron-
to, sendo vital, por isso, uma análise crítica amplificada.
Em Portugal são praticamente inexistentes aqueles que a 
investigam e com um certo distanciamento a divulgam e 
comentam de forma fundamentada e contextualizada. A 
joalharia contemporânea debate-se, assim, cada vez mais, 
com a ausência de reflexão crítica.
Os artistas que se movem nesta área desdobram-se em 
múltiplos papéis para conseguirem levar o seu trabalho a 
bom porto: são galeristas, curadores, secretários, pro-
dutores e divulgadores. Mostram-se surpreendentes as 
mais-valias que lhes competem e resta-lhes, ainda, serem 
os críticos de si próprios e/ou dos seus colegas. Alguns 
deles no imperativo de se distanciarem do processo criativo, 
e assumirem um papel mais neutro, acabam por, de alguma 
forma, preterir a sua atividade de artista para se ocuparem 
com a programação, a curadoria, a investigação e a crítica.

O mesmo se passa em torno das galerias de arte especiali-
zadas em joalharia: todas são geridas por artistas - os pró-
prios criadores de joias. Ora, esta realidade tem de certeza 
motivado um olhar algo redutor e tem acentuado uma fratu-
ra entre esta área e outras áreas artísticas por se encerrar 
demasiado sobre si mesma e os seus próprios agentes.
Importa também sublinhar que é recorrente os especialis-
tas se recusarem a escrever sobre joalharia por se senti-
rem impreparados, por um lado, e por negligenciarem e/ou 
subestimarem o meio, por outro.
Resta saber se nós - os artistas - conseguimos estudar 
a nossa própria obra? Ou se no próximo futuro haverá um 
intervalo de absoluto desconhecimento sobre a joalharia 
que se produz na contemporaneidade. 
É urgente o historiador e o crítico de arte investirem e inves-
tigarem nesta área, pois não basta identificá-la, divulgá-la e 
dizer que ela existe. É urgente analisar e refletir sobre ela.

Contemporary jewellery, just like any other field of artistic 
expression, requires context and confrontation, with a de-
tailed critical analysis being vital for this. 
In Portugal those researching it and, with a certain de-
tachment, divulging and commenting on it in an informed 
and contextualised manner are practically nonexistent. 
Contemporary jewellery is thus increasingly discussed with 
the absence of critical reflection.
The artists working in this field have to take on a series of 
roles to manage to get their work to a successful conclu-
sion: they are dealers, curators, secretaries, producers and 
promoters. They seem astounded by the added tasks that 
are assigned to them and they are also left with being their 
own critics and/or of their colleagues. Some of them, with 
the need to distance themselves from the creative process, 
and taking on a much more neutral role, end up abdicating 
their activity as an artist to occupy themselves with working 
out schedules, curating, research and critique.

The same happens with regards to art galleries specialised 
in jewellery: all of them are managed by artists - the very 
creators of jewellery. Now, this reality has certainly motivated 
a somewhat diminished view and accentuated a fracture be-
tween this area and other artistic areas, for being too inward 
looking and focused on its own agents.
It must also be stressed that specialists often refuse to write 
about jewellery as they feel ill prepared, on the one hand, and 
neglect and/or underestimate the domain, on the other. 
All that remains is to know if we - the artists - are able to 
study our own work. Or if, in the near future, there will be a 
moment of absolute ignorance about the jewellery being 
produced in the contemporary world.
Historians and art critics must invest and research in this area, 
since identifying it, divulging it and saying that it exists is not 
enough. There is an urgent need to analyse and reflect on it.

Conseguimos estudar a nossa própria obra?

Can we study our own work?

PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA PIN - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JOALHARIA CONTEMPORÂNEA  •  INVESTIGADORA  
DO CITAR / UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA / CHAIRWOMEN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PIN - PORTUGUESE ASSOCIATION  

 FOR CONTEMPORARY JEWELLERY  •  RESEARCHER AT CITAR / UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 

Cristina Filipe
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Não serão muitos os aviões a inspirar 
bicicletas, dadas as distâncias conceptuais 
que separam os dois meios de transporte, 
mas foi o avião de espionagem F-117 Nigh-
thawk que deu origem ao design ‘dark’ da 
B-9 NH. Esta bicicleta topo de gama, pro-
duzida pelo estúdio eslovaco BME Design, 
é feita à mão e em fibra de carbono, com 
acabamentos foscos que certamente farão 
sonhar os amantes das duas rodas a pedal. 
A B-9 NH é composta por uma elegante 
peça única de carbono, cujas linhas assen-
tam em princípios aerodinâmicos. Cada B-9 
NH é personalizável e serão construídos 
apenas cem exemplares, todos fabricados 
pelas próprias mãos do fundador Braňo 
Mereš, pelo que o preço irá refletir essa 
exclusividade: cerca de 7800€.
 

O ‘DARK SIDE’ DAS DUAS RODAS

Few are the airplanes that could inspire bicy-
cles, given the conceptual chasm separating 
the two means of transport, but it was the 
F-117 Nighthawk spy plane that gave rise to 
the ‘dark’ design of the B-9 NH. This top of 
the range bicycle, produced by Slovakian 
studio BME Design, is handmade in carbon 
fibre, with matt finishes that will certainly 
set the hearts racing of fans of two-wheel 
pedal power. The B-9 NH is composed of 
an elegant single carbon piece, the lines of 
which are based on aerodynamic principles. 
Every B-9 NH is customisable and only one 
hundred units will be built, each one crafted 
by the very hands of founder Braňo Mereš, 
whereby the price will reflect this exclusive-
ness: around €7800.

THE ‘DARK SIDE’ OF TWO WHEELS

B-9 NH Black Edition
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      BME Design
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Mini Clubman
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      BMW GROUP . 
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A nova geração Clubman da Mini mantém a 
aposta na abertura de bagageira bipartida, 
que se tornou icónica na versão anterior 
desta ‘shooting brake’. A fechar 2015, a Mini 
apresenta um modelo com uma revisão 
estética conservadora, mantendo os traços 
distintivos que caracterizam a construtora 
britânica, nomeadamente as óticas frontais 
arredondadas. As principais novidades es-
tão nas óticas traseiras, bem como no inte-
rior, onde a Mini aposta num maior espaço 
para passageiros, graças à maior distância 
entre eixos. O interior foi totalmente rede-
senhado e traz novidades pensadas para 
melhorar o ambiente no habitáculo, como 
mostradores com iluminação LED, um 
grande ecrã multifunções, travão de mão 
eletrónico, porta-copos e variadíssimos 
espaços de arrumação.  
A marca britânica anunciou que o novo 
Clubman terá disponíveis três motoriza-
ções, todas com a tecnologia TwinPower 
Turbo: na gasolina, estará disponível um 
motor 1,5 litros, com 136 cv, bem como uma 
versão mais ‘apimentada’, um 2,0 litros, 
com 192 cv; já no diesel estará apenas 
disponível o 2,0 litros, de 150 cv. 

ALMA MINI(MAMENTE) RENOVADA

The new Clubman generation of the Mini 
retains the rear split doors and tailgate, 
which became iconic in the previous version 
of this ‘shooting brake’ estate. To end 2015, 
Mini presents a model with a conservative 
revamp in terms of looks, retaining the dis-
tinctive outlines that characterise the British 
manufacturer, namely the rounded front 
optics. The main changes have been made 
to the rear lighting, and to the interior, where 
the new Clubman enjoys more space for 
passengers, thanks to the greater distance 
between the axles. The interior has been 
entirely redesigned and features innova-
tions designed to improve the onboard 
experience, such as LED lit displays, a large 
multifunction screen, electronic handbrake, 
cup holder and an array of storage spaces. 
The UK brand has announced that the new  
Clubman will come in three different engines, 
all featuring TwinPower Turbo technology: 
two petrol engines, the 1.5-litre, 136 hp, and a 
pepped up version, the 2.0-litre, 192 hp; and 
only one diesel engine, the 2.0-litre, 150 hp.

MINI(MALLY) RENOVATED SOUL
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Com o advento da consciencialização 
ecológica, surgem cada vez mais veículos 
que se autoproclamam amigos do ambiente. 
A ZecOO é mais um desses exemplos, um 
modelo que pretende aliar design e perfor-
mance. Esta moto, de fabrico japonês, tem 
uma estética arrojada que parece saída de 
um filme de ficção científica. Construída ma-
nualmente, a ZecOO tem produção limitada 
a 49 exemplares, acelera até aos 160 km/h 
e tem uma autonomia de 160 quilómetros, o 
que a torna ideal para ambientes citadinos  
e suburbanos.

DESIGN ECOLÓGICO

With the advent of environmental aware-
ness, there are more and more vehicles 
flaunting their environmentally friendly 
credentials. The ZecOO is another such 
vehicle, a model aiming to combine design 
with performance. This electric motorcycle, 
made in Japan, boasts bold looks, as if taken 
from a science fiction film. Handcrafted, the 
ZecOO motorbike has a production limited to 
49 units, can accelerate up to 160 km/h and 
has a range of 160 kilometres, making it ideal 
for city and suburban settings.

ECOLOGICAL DESIGN

Zec00
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      ZECOO 
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Poucos anos após ter ligado o modelo  
Panamera à corrente elétrica, a Porsche 
volta a apresentar uma nova proposta no 
âmbito dos veículos elétricos. O protótipo 
Mission E foi uma das estrelas do Salão 
Automóvel de Frankfurt 2015 e é o primeiro 
concept totalmente elétrico que a marca 
alemã exibe publicamente. Combinando 
design com potência, o Mission E preten-
de competir no mercado dos desportivos 
amigos do ambiente, graças aos 600 
cavalos que esconde debaixo do capot. Não 
obstante uma autonomia de 500 quilóme-

ECOLOGIA DE PONTA

tros, a Porsche aproveitou também o salão 
automóvel para apresentar o sistema Turbo 
Charging Power, que promete carregar 80% 
da bateria em apenas 15 minutos, deixan-
do-o pronto para acelerar por mais 400 
quilómetros. De acordo com os tempos 
anunciados, este protótipo, que antecede 
um modelo que a Porsche pretende efeti-
vamente colocar no mercado nos próximos 
cinco anos, atinge os 100 km/h em apenas 
3,5 segundos e terá capacidade para trans-
portar quatro passageiros.

Porsche Mission E
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      PORSCHE AG

A few years after connecting the Panamera 
model to the electric, Porsche once again 
presents a new proposal within the electric 
vehicles sector. The Mission E was one of 
the highlights of the 2015 Frankfurt Motor 
Show, and the first entirely electric concept 
car that the German brand has shown 
publically. Combining design with power, the 
Mission E aims to compete in the environ-
mentally friendly sports market, thanks 
to the 600 horsepower it hides under the 
bonnet/boot. Regardless of a range of 500 
kilometres, Porsche also took advantage 
of the motor show to present the Turbo 
Charging Power, which promises to charge 
80% of the maximum charge level in just 15 
minutes, allowing it to run for 400 kilometres 
more. According to the figures released, this 
prototype, which precedes the model that 
Porsche intends to effectively place on the 
market in the coming five years, reaches 100 
km/h in just 3.5 seconds and will be able to 
carry four passengers.

ECO ON THE EDGE
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Quadro4
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      QUADRO

SCOOTER A QUATRO RODAS

Uma scooter com quatro rodas questiona o 
conceito que normalmente está subjacen-
te a este tipo de veículos urbanos, mas é 
mesmo pelas quatro rodas que a Quadro4 
se destaca e é inovadora. O fabricante suí-
ço, responsável por este inovador projeto, 
integrou neste sui generis veículo um sis-
tema denominado Hydraulic Tilting System, 
que se baseia em suspensões independen-
tes com apoios hidráulicos. É, assim, graças 
a este sistema, que a Quadro4 facilmente 
atingirá os 45 graus de inclinação em curva, 
uma marca intangível para a maioria das 
scooters disponíveis no mercado, e de uma 
forma totalmente segura, o que torna a 
Quadro4 extremamente ágil. Esta scooter 
vem equipada com um motor de 346 cc 
a quatro válvulas, enquanto o tanque tem 
capacidade para 15 litros, suficientes para 
percorrer cerca de 300 quilómetros.

A scooter with four wheels questions the 
concept that normally underpins this kind of 
urban vehicle, but it is precisely for its four 
wheels that the Quadro4 stands out and is 
innovative. The Swiss manufacturer, respon-
sible for this innovative project, has inte-
grated into this unique vehicle the Hydraulic 
Tilting System, which is based on independ-
ent suspensions and hydraulic supports. 
Thus, thanks to this system, the Quadro4 
easily reaches a 45 degree tilt on curves, a 
feat unachievable for most scooters on the 
market, and done so in an entirely safe man-
ner, making the Quatro4 highly agile. This 
scooter comes equipped with a 346 cc, four 
valve engine, while the tank can fit 15 litres, 
enough to ride 300 kilometres.  

FOUR-WHEEL SCOOTER
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MARS
  ESTELA ATAÍDE      SHUTTLEWORTH DESIGN
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Foi em 1620 que o mítico navio Mayflower transpor-
tou ingleses separatistas, hoje conhecidos como 
Peregrinos, entre Plymouth, Inglaterra, e o conti-
nente americano. E será em 2020, para assinalar o 
400.º aniversário dessa travessia, que um inovador 
projeto irá repetir o trajeto após um período de 
testes com duração de um ano.
Desenvolvido em parceria pela Universidade de 
Plymouth, a Shuttleworth Design e a MSubs, es-
pecialista na construção de embarcações autóno-
mas, o projeto Mayflower Autonomous Research 
Ship (MARS) terá 32,5 metros de comprimento e 
16,8 metros de largura e será totalmente autóno-

TRIMARÃ AUTÓNOMO

mo, não necessitando de tripulação. Aproveitando 
o facto de o MARS não transportar tripulação, a 
Shuttleworth Design desenhou uma embarcação 
alimentada a energia renovável, apostando em tec-
nologia solar e eólica de ponta para a sua propul-
são. Recorrendo a uma das velas ou a ambas, será 
capaz de se deslocar a uma velocidade máxima de 
20 nós e, em dias menos ventosos, o motor elétrico 
(alimentado a energia solar) permitir-lhe-á alcan-
çar os 12,5 nós. Segundo os cálculos da equipa, as 
células solares devem permitir que, viajando a uma 
velocidade de cinco nós recorrendo ao motor, o 
trimarã possa navegar indefinidamente.

In 1620, the mythical Mayflower carried the English 
separatists, now known as Pilgrims, between Plym-
outh, England, and the American continent. And in 
2020, to mark the 400th anniversary of the crossing, 
an innovative project will repeat the journey, following 
a period of tests lasting one year.
Developed in partnership by Plymouth University, 
Shuttleworth Design and MSubs, specialising in 
autonomous vessels, the Mayflower Autonomous 
Research Ship (MARS) project will be 32.5 metres 
long and 16.8 metres wide, and will be entirely au-
tonomous, requiring no crew at all. Taking advantage 

of the fact that the MARS will have no crew to carry, 
Shuttleworth Design has designed a vessel fuelled 
with renewable energy, focusing on cutting edge 
solar and wind technology to propel it. Using one of 
its sails, or both, it will be able to reach a top speed 
of 20 knots and, on days with less wind, the electric 
motor (fuelled by solar energy) will allow it to reach 
12.5 knots. According to calculations made by the 
team, the solar cells should enable the trimaran, 
when travelling at a speed of five knots using the 
motor, to sail indefinitely.

AUTONOMOUS TRIMARAN 
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A Hoverboard é uma solução para aqueles 
que não passam sem as emoções fortes 
de uma prancha de surf, mesmo quando o 
mar ou as vicissitudes da vida assim não 
o permitem, e que se dão bem com todas 
as atividades que testam a capacidade de 
equilíbrio. Com o objetivo de reproduzir a 
sensação de ‘surfar’ em terra, esta prancha 
incorpora uma roda central com um motor 
elétrico que a vai fazer acelerar até uma 
velocidade máxima na ordem dos 32 km/h. 
Sem qualquer controlo manual incluído, 
basta inclinar para a frente para acelerar 
esta prancha terrestre, fazendo o movi-
mento contrário, ou seja, para trás, caso 
considere que já segue em excesso de ve-
locidade para a capacidade de controlo que 
eventualmente ainda (não) terá sobre a  
Hoverboard. Uma vez conquistado o domí-
nio da prancha, o foco pode então
centrar-se nos divertidos acessórios e 
complementos, tais como a iluminação LED 
personalizável que vai ‘virar cabeças’ nas 
ruas quando se fizer passear com a Hover-
board, os speakers integrados, ideais para 
tocar a Happy, de Pharrel Williams, ou os 
displays LCD que monitorizam os parâme-
tros mais importantes enquanto se ‘surfa’. 

SURF EM AMBIENTE URBANO

Hoverboard
  JOÃO AFONSO RIBEIRO     HOVERBOARD
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Auto Boat
  JOÃO AFONSO RIBEIRO      PETR KREJCI 

The Hoverboard is a solution for those who are un-
able to go without the powerful emotions of a surf-
board, even when the sea or trials of life don’t allow 
it, and who are good at activities in which a sense of 
balance is required. With the aim of reproducing the 
sensation of ‘surfing’ on land, this board features a 
central wheel with an electric motor, which will make 
it accelerate up to a top speed of 32 km/h. Without 
any hand controls, all you need is to lead forward to 
make the board accelerate, and lean in the opposite 

URBAN SURFING

direction, or rather backwards, when you feel the 
speed has exceeded your ability to control (or not) 
the Hoverboard. Once you’ve mastered handling 
the board, you can then focus on its fun acces-
sories and extras, such as the customisable LED 
lighting that will cause ‘heads to turn’ on the streets 
when you go ‘surfing’ on your Hoverboard, the 
built-in speakers, ideal for playing Happy, by Pharrel 
Williams, or the LCD displays, which monitor the 
most important parameters, while you ‘surf’. 

NAVEGAÇÃO HIGH-TECH 

Assemelha-se a um barco de recreio convencional, 
mas de convencional o Auto Boat tem muito pouco. 
Recheado de tecnologia, este simpático barco vai 
deslocar-se sob as ordens do seu smartphone, sem 
que necessite de remos, lemes ou outras formas 
tradicionais de dirigir uma embarcação. Com capa-
cidade para transportar apenas um passageiro, o 
Auto Boat deslocar-se-á por um percurso pré-de-
terminado numa app instalada no smartphone. 
É essa app que conduz o sistema de propulsão 
(baseado em dois pequenos motores colocados 
nas extremidades do barco), ao comunicar com 
um computador de bordo que, por sua vez, está 
conectado a um sistema GPS. O Auto Boat resulta 
de uma parceria entre Will Reed, construtor de 
barcos, e Jonas Jongejan, programador, que aliaram 
conhecimentos e criaram este barco, no mínimo, 
invulgar. Construído em madeira cuidadosamente 
selecionada, o barco tenderá a escurecer consoante 
a exposição à luz solar. Com apenas 2,4 metros de 
comprimento, o Auto Boat é espaçoso o suficiente 
para que uma pessoa navegue calmamente num 
lago ou num rio de águas calmas, sem que isso 
implique esforço físico ou conhecimento náutico. 

It resembles a conventional pleasure craft, but the 
Auto Boat boasts very little that is conventional. 
Packed with technology, this fun boat moves ac-
cording to the orders you send it via your smart-
phone, without the need for oars, rudders or other 
traditional forms of operating a boat. Able to carry 
just one passenger, the Auto Boat will follow a jour-
ney predetermined on an app installed on a smart-
phone. This app drives the propulsion system (based 
on two motors installed at the end of the boat), by 
communicating with an onboard computer, which, 
for its part, is connected to a GPS system. The Auto 
Boat is the result of a partnership between Will Reed, 
boat builder, and Jonas Jongejan, programmer, who 
have combined their knowhow and created this, at 
the least, unusual boat. Built from carefully selected 
wood, the boat will become darker with exposure to 
the sun. At just 2.4 metres in length, the Auto Boat 
is roomy enough for one person to navigate calmly 
on a lake or on a river with calm waters, without the 
need for physical effort or nautical knowhow.

HIGH-TECH NAVIGATION
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Nissan Gripz Concept
  ESTELA ATAÍDE      NISSAN

Compacto e desportivo, o Nissan Gripz Concept dá 
algumas pistas do que se pode esperar do futuro 
crossover compacto da marca japonesa. Fruto de 
uma fusão entre o caráter prático de um crosso-
ver compacto e o entusiasmo e prestações de um 
desportivo, o novo protótipo Nissan foi projetado 
para ter dupla personalidade, adaptando-se tanto 
às deslocações diárias entre casa e trabalho, como 
às aventuras de fim de semana. Desenhado em 
parceria pelas equipas de design da Europa e do 
Japão, o Gripz Concept é um tributo ao icónico 
Nissan 240Z, um dos primeiros crossovers da  
Nissan, que disputou e venceu várias provas de 

CROSSOVER DO FUTURO 

rally na década de 1970 e se tornou na prova de 
que os automóveis desportivos não tinham de 
estar quase colados ao chão para serem divertidos. 
Assim, e embora mantenha a essência de um cros-
sover compacto, o Gripz Concept tem a silhueta de 
um desportivo com altura elevada.
Para impulsionar este protótipo, a Nissan instalou 
dois sistemas, um híbrido e um elétrico, baseados 
na tecnologia Pure Drive e-Power, pelo que um mo-
tor a gasolina é utilizado para alimentar o propulsor 
elétrico, à semelhança do que acontece no  
Nissan Leaf.  

Compact and sporty, the Nissan Gripz Concept 
gives an insight into what can be expected from 
the future compact crossover from the Japanese 
manufacturer. The result of a fusion between the 
practical nature of a compact crossover and the ex-
citement and performance of a sports car, the new 
Nissan prototype has been designed to possess 
a dual personality, adapting as much to daily trips 
between home and work, as to weekend escapades. 
Designed in partnership by the design teams from 
Europe and from Japan, the Gripz Concept pays 
tribute to the iconic Nissan 240Z, one of the first 

crossovers from Nissan, which took part in and won 
many rallies in the 1970s and became proof that 
sports cars didn’t need to be low-slung to be fun. 
Thus, and regardless of retaining the essence of a 
compact crossover, the Gripz Concept boasts the 
silhouette of a raised-up sports car.
To power this prototype, Nissan has installed two 
systems, one hybrid and one electric, based on Pure 
Drive e-Power technology, whereby the petrol motor 
is used to fuel the electric motor, as happens in the 
Nissan Leaf.

CROSSOVER OF THE FUTURE
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Hoi
  ESTELA ATAÍDE     HYUN-SEOK KIM

Uma abordagem artística ao universo dos barcos, 
o mais recente projeto do designer Hyun-Seok Kim 
é uma proposta híbrida de linhas marcadamente 
futuristas e irreverentes. 
Pensado para ser utilizado de dois modos distintos – 
a vela ou a motor -, Hoi foi concebido com sistemas 
de navegação e controlo de fácil utilização, para que 
mesmo marinheiros de primeira viagem se sintam 
confortáveis a manobrá-lo. A bordo, estão garan-
tidas todas as condições para que até oito pas-
sageiros usufruam de um divertido dia no mar: as 
espreguiçadeiras proporcionam confortáveis banhos 
de sol, o sistema de entretenimento a bordo, com 
televisão e karaoke, dá o mote para o divertimento e, 
chegada a hora da refeição, os convidados têm à sua 
disposição uma confortável mesa redonda, situada 
no centro da embarcação. 

HÍBRIDO FUTURISTA 

An artistic approach to the world of boats, the latest 
project from designer Hyun-Seok Kim is a hybrid pro-
posal of strikingly futuristic and irreverent lines.
Designed to be used in two different modes – sail or 
engine – the Hoi has been developed with easy to 
use navigation and control systems, so that first-
time sailors can feel comfortable when handling it. 
Onboard, conditions are ensured so that up to eight 
passengers can enjoy a fun day at sea: sun loungers 
provide comfort when sunbathing, the onboard enter-
tainment system, with television and karaoke, set the 
tone for fun and, when it’s time to eat, guests have a 
comfortable round table, situated in the centre of the 
boat, at their disposal. 

FUTURISTIC HYBRID
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BENOIT JACOB
talking to:

Tinha apenas 10 anos quando decidiu que seria 
designer de automóveis e não só viria a cumprir 
na íntegra o sonho de infância, como se tornaria 
no responsável criativo de uma das marcas mais 
inovadoras da atualidade no universo automóvel. 
Diretor do Departamento de Design da BMW i 
desde 2010, Benoit Jacob dedica-se diariamente a 
encarar a realidade com novos olhos, incentivando 

a equipa que dirige na BMW i a assumir a mes-
ma atitude. Uma abordagem vencedora que já 
deu frutos: os dois primeiros modelos BMW i - o 
BMW i3 e o BMW i8 - já estão no mercado e foram 
criados de acordo com as regras fundamentais 
que conduzem a criatividade da equipa BMW i: 
zero emissões, leveza e o máximo de eficiência e 
sustentabilidade. 

He was aged just 10 when he decided he would be a 
car designer and, not only did he fulfil his childhood 
dream to the full, but also he went on to become 
the creative chief of one of the most innovative 
brands of the moment in the car industry. Director 
of the Design Department of BMW i since 2010, 
Benoit Jacob dedicates each day to facing reality 
with fresh eyes, encouraging the team he leads 

at BMW i to take on the same attitude. A winning 
approach that has already bore fruit: the first two 
BMW i models - the BMW i3 and the BMW i8 - are 
already on the market and were created according 
to the fundamental rules guiding the creativity of 
the BMW i team: zero emissions, being lightweight, 
and the height in efficiency and sustainability. 

“Todos os dias sou desafiado a procurar 
uma perspetiva diferente”

“Every day I am challenged to look for  
a different perspective”

  ESTELA ATAÍDE      BMW GROUP

BMW i
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se olharmos uma segunda vez, eles estão muito 
próximos um do outro, partilham os mesmos mate-
riais, o mesmo motor. 

Os modelos da BMW i são concebidos para um tipo 
específico de cliente? 
Tenho o prazer de ter encontros regulares com os 
nossos clientes e consigo traçar o perfil de quem 
é realmente o cliente da BMW i. Esses clientes têm 
muitas coisas em comum: são pessoas que, nor-
malmente, não têm nada a provar, já são bastante 
bem sucedidas, têm muitas vezes a sua própria 
empresa, têm visibilidade social, são curiosas e 
capazes de assumir alguns riscos. São, naturalmen-
te, muito sensíveis à ideia da sustentabilidade. O 
que também tenho aprendido é que, por vezes, são 
os nossos melhores embaixadores, porque sabem 
tudo sobre o respetivo carro e sobre a marca e são 
verdadeiramente entusiastas.

Nesses contactos, os clientes da BMW i apresentam 
sugestões?
Sem dúvida, pedem-nos novos produtos. Têm 
também algumas críticas que, por vezes, podemos 
facilmente corrigir. Tenho o caso de um cliente do i8 
que é muito interessante. O i8 é um carro despor-
tivo, mas este cliente utilizava-o diariamente para 
se deslocar entre a casa e o local de trabalho, coisa 
que provavelmente não faria com um carro despor-
tivo tradicional. O som do i8, no modo desportivo, 
é muito audível dentro do carro. É um som muito 
entusiasmante que vem do motor, mas com o tem-
po torna-se um bocado forte. E o que este cliente 
pedia era se havia um interruptor que pudesse ser 
instalado para desativar o som, sempre que ele 
se deslocasse entre a casa e o local de trabalho. 
Respondemos que sim, que isso poderia ser feito de 
uma forma relativamente rápida. E, portanto, temos 
muitos contributos dos clientes, o que é bom porque 
pode ajudar a tornar os nossos produtos melhores.  

E quando podemos esperar novos modelos da BWM i? 
Certificar-nos-emos de que, ao longo do tempo, ire-
mos trazer regularmente novos contributos à marca 
BMW i. Se se trata de um produto totalmente novo, 

O que o preocupa mais quando concebe um carro? 
Sustentabilidade, segurança, desempenho?
Eu diria que as minhas principais preocupações 
se relacionam com a estética e o caráter. Como 
designers, pretendemos atrair o cliente e estas são 
definitivamente as principais questões que enfren-
tamos, quando damos início ao projeto. No entanto, 
temos que integrar muitos fatores no caráter e 
estética do design, tais como segurança, eficiência, 
desempenho, etc. É claro que a sustentabilidade 
tem um grande relevo, especialmente na BMW i. 
Como designers de carros, temos necessidade de 
um conjunto de restrições. Na verdade, o design 
nunca existe sem regras. A questão é a seguinte: 
essas regras são boas ou más? Na minha opinião, 
estas novas regras relativas à segurança e sus-
tentabilidade são também uma forma de desafiar 
os designers de carros a apresentarem algumas 
respostas inovadoras e é isso que faz com que o 
design de carros se desenvolva. 

Tendo em consideração a forma como os carros  
têm evoluído desde que foram inventados e a  
“perfeição” que apresentam hoje em dia, o que  
ainda pode ser melhorado? 
Os carros são quase perfeitos na forma como são 
construídos. Por outro lado, ainda há espaço para 
os tornar mais perfeitos no que diz respeito ao meio 
ambiente e segurança e à forma como poderão 
contribuir para tornar os nossos dias e a nossa 
vida mais fáceis, no sentido em que assumem uma 
tarefa em nosso lugar - por exemplo, a condução 
autónoma, para que possamos fazer algo mais 
interessante durante o tempo em que estivermos 
presos no trânsito. Portanto, ainda existe espaço 
para melhorias. 

O que muda no design dos carros da BMW i, por com-
paração com os carros “tradicionais”? 
As regras com que jogamos: zero emissões, leveza 
e a maior eficiência e sustentabilidade possíveis. 
Este conjunto de regras dita a forma como são 
concebidos os carros da BMW i.  

Os primeiros carros produzidos pela BMW i são muito 
diferentes: o i3 é um utilitário elétrico e o i8 é um 
desportivo híbrido. Foi uma estratégia para mostrar ao 
mundo que os carros sustentáveis podem ter muitas 
formas diferentes?   
Foi essa exatamente a nossa estratégia, para 
dizer que o modelo de pensamento da BMW i pode 
adaptar-se a modelos muito diferentes. Embora, à 
primeira vista, estes carros sejam muito diferentes, 

ou de uma atualização de um modelo existente, é 
uma questão em aberto até hoje. O que posso con-
firmar é que não pretendemos parar por aqui, disso 
tenho a certeza. 

Desde 2010 que tem sido o diretor do Departamento 
de Design da BMW i. Após cinco anos, como descreve-
ria esta experiência?
Todos os dias vou trabalhar com o mesmo entu-
siasmo de há cinco anos. A função que desempe-
nho é muito estimulante, porque todos os dias sou 
desafiado a procurar uma perspetiva diferente e a 
ajudar a nossa equipa a pensar da mesma forma. 
Tento trazer uma cultura diferente, que ajude 
a equipa a olhar para as tarefas que lhe foram 
atribuídas com novos olhos ou com uma menta-
lidade diferente, com uma mentalidade inovadora 
e, por vezes, disruptiva. É com isto que tenho que 
me preocupar, certificando-me de que as pessoas 
enfrentam estes desafios, ultrapassando-os na 
totalidade e de forma inteligente.

“O modelo de pensamento  
da BMW i pode adaptar-se a 
modelos muito diferentes”

What are your main concerns when designing a car? 
Sustainability, safety, performance?
I would say my main concerns would be looks and 
character. As designers we want to appeal to the 
customer, and these are definitely the main issues 
when we start working on the project. Nevertheless, 
we have to integrate many factors into design char-
acter and aesthetics; we have to integrate safety, 
efficiency, performance, etc. Of course, sustaina-
bility is highly relevant too, especially at BMW i. We 
need, as car designers, to have a set of constraints. 
Design never really occurs without rules. The ques-
tion is: are these rules good or bad? I believe that 
these new rules concerning safety and sustaina-
bility are also a way of challenging car designers to 
produce some innovative answers, and this is what 
makes car design move forward. 

Considering how much cars have evolved since they 
were invented, and how “perfect” they are now, is 
there any room left for improvement? 
Cars are nearly perfect in the way they are built. 
On the other hand, there is still room to make them 
more perfect when it comes to the environment 
and safety, and in the ways they could contrib-
ute to making your day and your life easier, in the 

[ BENOIT JACOB ]
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particular, which is quite interesting. The i8 is a 
sports car, but this customer used it every day to 
commute, which he probably wouldn’t do with a tra-
ditional sports car. The sound of the i8, in its sports 
mode, is very clear inside the car. It is a very exciting 
sound coming from the engine, but it can be a little 
bit loud over time. This customer asked us if there 
was a switch we could include to deactivate it when 
he was commuting. And we said yes, that we could 
update that relatively quickly. And so we receive a lot 
of input, which is good, because it can help make our 
products better.  

And when can we expect new BWM i models? 
We will make sure that over time we make regular 
changes to the BMW i brand. Whether this is a totally 
new product or an update of an existing model re-
mains unsure, for the moment. What I can confirm is 
that we don’t want to stop here, that’s for sure. 

You have been Head of Design for BMW i since 2010. 
How would you describe this experience, after five years?
I go to work every morning with the same enthu-
siasm as five years ago. It is still a very exciting 
task because every day is different, every day I am 
challenged to look for a different perspective and 
help my team to think alike. I try to bring a different 
culture, to help my team look at the assignments 
with fresh eyes or with a different mindset; an in-
novative and sometimes disruptive mindset. This is 
what I have to take care of: making sure that people 
address these challenges and overcome them in a 
far-reaching and intelligent manner. 

sense that they could take over a task for you. 
Autonomous driving, for example, allowing us to do 
something more interesting when we’re stuck in 
traffic. So, there is still room left for improvement.

In which way do things change when designing BMW i 
cars, in comparison to “traditional” cars? 
The rules we play with: zero emissions, lightweight and 
as efficient and sustainable as possible. This set of 
rules dictates the way that BMW i cars are designed.  

The first cars to come out of BMW i are quite different: 
the i3 is an electric utilitarian and the i8 is a hybrid 
sports car. Was this strategy used to perhaps show 
to the world that sustainable cars can take many 
different forms?   
That was exactly our strategy; to say that the BMW i  
way of thinking can be fitted to very different mod-
els. Although these cars are very different at first 
sight, if you take a second look, they are very close 
to each other; they share the same materials, the 
same engine. 

Are BMW i models designed for a specific type  
of customer? 
I have the pleasure of meeting our customers 
quite regularly, and I am able to develop an accu-
rate profile of the true BMW i customer. They have 
many things in common: these are people who, 
typically, have nothing to prove; they are already 
quite successful; very often they have their own 
business; they have social visibility; they are curious 
and able to take some risks. They are, of course, 
very sensitive to the idea of sustainability. What I 
have also learnt is that they are sometimes our best 
ambassadors, because they know everything about 
their car, everything about the brand, and they are 
real enthusiasts. 

Do these BMW i customers make any suggestions 
when you meet them?
Definitely; they ask us for new products. They also 
vent their criticism, which we can sometimes easily 
correct. There is one case of an i8 customer, in 

“The BMW i way of thinking can 
be fitted to very different models”
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