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Porque a vida não é a duas cores, porque brotam tons vibrantes
e mil e uma colores no dia-a-dia de cada um de nós, a House Traders
de Setembro/Outubro replica a todos os seus leitores de forma
igualmente alegre e brilhante.
Decerto que a fantástica cidade de Kuala Lumpur faz esquecer
a simplicidade do preto e do branco, assim como a surpreendente
e flamejante Casa do Voo dos Pássaros. Além disso, outras tonalidades
brilham por entre a translucidez do Grand Canal Theatre e as vivas
e animadas tendências que habitualmente lhe propomos.
Também os aromas virtuosos do Douro vinhateiro e da verdejante
paisagem natural da Quinta do Vallado fazem esquecer o mundo
dualizado entre o negro e o alvo.
De uma forma ou de outra, com o tema que mais atenção lhe
despertar, esta nova edição da House Traders garante uma distracção
descontraída e bem colorida!

Neither Black nor White

Because life is not just two tone, and bright shades of a thousand
and one colours burst in everyone’s day to day lives, the September/
October House Traders reaches out to every reader in an equally
colourful and sparkling manner.
The fantastic city of Kuala Lumpur certainly makes you forget the
simplicity of black and white, as does the stunning and spectacular
Casa do Voo dos Pássaros [Birds’ Flight House]. Beyond these, other
vibrant hues can be found between the translucency of the Grand
Canal Theatre and the array of colourful and exciting trends we
always bring to you.
The fine aromas of the winegrowing Douro and of the verdant natural
landscape of the Quinta do Vallado also put any thoughts of black and
white in the dark.
In one way or another, with varying features to grab your attention,
this new issue of House Traders is sure to provide relaxed and highly
colourful entertainment.
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Pavilhão NY 400 ˙ NY 400 Dutch Pavilion
Celebrar a História ˙ Celebrating History

Com o intuito de comemorar os 400 anos da chegada de Henry
Hudson, explorador inglês ao serviço da Companhia Holandesa
das Índias Orientais, à América, o governo holandês, a pedido
do Battery Conservancy, gabinete de protecção do parque
Battery, em Manhattan, ofereceu ao povo nova-iorquino
o pavilhão NY400 em plena praça de Amesterdão.
O pavilhão, projectado pelos UNStudio, e toda a área
envolvente têm como objectivo ser um local que permita aos
visitantes, residentes e passageiros fazer uma pausa no local,
privilegiando várias actividades dinâmicas, potenciando
o convívio social.
Prevê-se que passem pelo espaço cerca de cinco mil pessoas
por ano, aproveitando assim a abertura gradual, consoante
o decorrer do dia, do asterístico pavilhão.

Monchique

Novo Andar Modelo ˙ New Show Apartment

The list of 97 winners of the RIBA Awards 2011, the most
important honour in British architecture, has been announced
by the Royal Institute of British Architects. Exceptional
architectural projects have been selected from all over the
United Kingdom and the rest of Europe. A winery in Spain was
one award winner, but there were also many private projects
awarded, and in particular 17 houses in the UK. Schools and
universities also figure among the award winners, as well as the
winner of last year’s RIBA Stirling award, Zaha Hadid, with an
academy in South London. The winner of the Stirling RIBA Award
will be chosen from this list of 97 award winners. Zaha Hadid,
with an academy in South London. The winner of the Stirling
RIBA Award will be chosen from this list of 97 award winners.

O prestigiado e luxuoso empreendimento Monchique, localizado em
plena zona ribeirinha do Porto, recebeu um toque de modernidade
e elegância pelas mãos do Design Factory.
O gabinete de design de interiores da RAR Imobiliária decorou o novo
andar modelo do exclusivo condomínio – um fantástico T3 Duplex,
de 190 metros quadrados, com vistas soberbas sobre o rio Douro.
O novo apartamento modelo recebeu um toque ecléctico e moderno,
sem esquecer a máxima funcionalidade e conforto para um
ambiente familiar.

The prestigious and luxurious Monchique development, located right
in Oporto’s riverfront area has been given a touch of modernity and
elegance through the work of the ‘Design Factory’.
Interior design studio RAR Imobiliária has decorated the new show
apartment of this exclusive condominium – a fantastic three-bedroom
duplex, with an area of 190 square metres and stunning views over
the River Douro.
The new show apartment now features an eclectic touch of
modernity, while not forgetting the height in functionality and comfort
for the picture of family living.

˙ www.unstudio.com ˙

Edifício Séc. XXI 5 ˙ Building
Guia de Arquitectura Sul e Ilhas de Portugal ˙ Architectural Guide –
South and Islandsof Portugal

Descobrir Projectos Nacionais ˙ Discovering National Projects
Publicado em Maio de 2011, o novo Guia de Arquitectura – Sul e Ilhas de Portugal
segue-se ao primeiro volume, dedicado ao Norte e Centro do país.
Com texto de apresentação do arquitecto Siza Vieira, este livro apresenta 288
obras (desde 1974 até 2011), com coordenadas GPS e mapas.
O Guia de Arquitectura – Sul e Ilhas de Portugal pretende afirmar-se como um
guia de viagem bilingue (português e inglês), promovendo a descoberta pelos
caminhos de grandes projectos e arquitectos nacionais.
Published in May 2011, the new Architectural Guide – South and Islands of
Portugal follows in the steps of the guide’s first volume dedicated to the north
and centre of the nation.
With presentation text from Siza Vieira, this book presents 288 works (dating
between 1974 and 2011), with GPS coordinates and maps.
The Architectural Guide – South and Islands of Portugal is designed to work
as bilingual guide (Portuguese and English), promoting the discovery of major
projects and architects in Portugal.
˙ www.guiasdearquitectura.com ˙

Exclusividade no Funchal ˙ Exclusivity in Funchal
A Sociocorreia inaugura o seu sétimo empreendimento de promoção
própria no Funchal, Madeira – o Edifício Séc. XXI 5.
O novo projecto é um condomínio habitacional pautado pela máxima
qualidade e bem-estar em cada um dos 17 apartamentos de tipologia
T2, além de dois espaços comerciais.
De design absolutamente contemporâneo e funcional, possui
acabamentos topo de gama, sendo igualmente sustentável graças
aos seus painéis solares e vidros termicamente mais eficientes.
Socicorreia launches its seventh development in Funchal, Madeira –
the Séc XXI 5 Building.
The new project is a residential condominium featuring the very height
in quality and well being in each of its 17 two-bedroom apartments, as
well as two commercial outlets.
Of fully contemporary and functional design the building boasts top of
the range finishes, and sustainable profile thanks to solar panels and
thermally efficient glazing.
˙ www.socicorreia.pt ˙
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Agatha

Linha +

Iluminação Premiada ˙ Award Winning Lighting

Design Urbanizado
Urbanised Design

Criado pelo designer espanhol Luís Eslava para a LZF Lamps, Agatha é
uma luminária suspensa que adquire uma forma semi-esférica através
da sobreposição concêntrica de materiais. A beleza, elegante e simples,
deste candeeiro valeram-lhe o Prémio World Architecture Awards 2011
na categoria de iluminação, um galardão que premeia os melhores
produtos do sector.
Disponível em dois tamanhos diferentes (76cm x 37cm e 140cm
x 100cm) e em oito tons díspares com acabamentos diversificados,
Agatha adapta-se a uma variabilidade de espaços e ambientes.

«Neutra, humilde e discreta, que não
contamina o espaço»… É assim que
o arquitecto paisagista João Nunes
classifica a colecção de mobiliário
urbano Linha +, produzida pela empresa
portuguesa LARUS.
Composta por papeleira, bebedouro,
dissuasor, grelha para árvores e
colunas de iluminação com painéis
fotovoltaicos e tecnologia LED, a gama
foi distinguida com o Red Dot 2011, o maior prémio mundial de design.
Resistente ao vandalismo e de baixo custo e manutenção, Linha +
é coerente e minimalmente unificada através do símbolo “mais”.

Created by Spanish designer Luis Eslava for LZF Lamps, Agatha is
a suspended lamp that takes on a hemispherical shape through the
concentric overlapping of materials. The elegant and simple beauty
of this lamp has earned it an award at the World Architecture Awards
2011 in the lighting category – an honour that recognises the best
products of the sector.
Available in two different sizes (76cm x 37cm and 140cm x 100cm)
and in eight different colours with assorted finishes, Agatha adapts
to a variety of spaces and environments.

«Neutral, humble and discreet, which doesn’t contaminate the space»...
This is how landscape designer João Nunes classifies the collection of
urban furniture Linha +, produced by Portuguese company LARUS.
Comprised of bollards, litter bin, drinking fountain, tree grates and lighting
poles with photovoltaic panels and LED technology, the range has been
distinguished with the Red Dot 2011, the world’s top design award.
Vandalism resistant and low cost and maintenance, Linha + is
coherently and minimally unified through the “plus” symbol.

˙ www.lzf-lamps.com ˙

˙ www.larus.pt ˙

PU B

Imagine
O aconchego da madeira
The comfort of wood
A Cinca volta a surpreender e a inovar no segmento dos
pavimentos de cerâmica. Graças às inovações tecnológicas
de impressão digital, a marca renova a sua linha de
revestimentos em porcelânico Imagine. A gama de tons
de madeira, nas cores Carvalho, Carvalho Branco,
Wengué e Zebrano, no formato 16x99cm, foi ampliada
com a cor Cerejeira.
Ideal para pisos radiantes, esta nova aplicação de
pavimentos mantém todo o conforto e bem-estar que a
madeira irradia em cada espaço e divisão da sua casa.
Sem necessidade de tratamento preventivo, Imagine resiste
à humidade e ao gelo, sendo de fácil limpeza e manutenção,
além de não se deformar.

For2
Modernidade Multifuncional ˙ Multifunctional Modernity
A cadeira FOR2, delineada pelo arquitecto e designer Sia Sanjani para
o gabinete A6DS, é completa e perfeitamente funcional. Para além
de acomodar facilmente duas pessoas no seu assento, tem ainda
capacidade para armazenar até 15 garrafas de vinho, seis a oito
copos e um espaço extra para livros, revistas ou acessórios adicionais.
Fabricada a partir de bétula e de feltro 100% de lã, pode ser
encomendada segundo os acabamentos e cores predilectos
de cada cliente.

The FOR2 chair, created by architect and designer Sia Sanjani
for the A6DS practice, is fully and perfectly functional. Beyond
accommodating two people on its seat, it is also able to store up to
15 wine bottles, six to eight glasses and features an extra space for
books, magazines or additional accessories.
Made from birch wood and 100% wool felt, it can be ordered to match
the colour and finish requirements of any client.
˙ www.a6ds.com ˙

Cinca once again astounds and innovates in the ceramic flooring segment. Thanks to the technological innovation of digital printing, the
brand has revamped its Imagine range of porcelain coverings. The range in woody hues, in Oak, White Oak, Wengue and Zebrano colours, in the
16x99cm format has been joined by Cherry Wood.
Ideal for floors with under floor heating, this new flooring application maintains all the comfort and well being that wood lets off in every space
and room of your home.
With no need for preventative treatments, Imagine is humidity and ice resistant, easy to clean and maintain, and does not lose its shape or buckle.
˙ www.cinca.pt ˙
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Alfabeto Modulable
Objectos transmutáveis ˙ Transmutable objects
A Casa da Galeria, em Santo Tirso, recebe de 17 de Setembro
a 5 de Novembro a exposição Alfabeto Modulable de António
Quadros Ferreira. Depois da mostra Modulable, o artista e professor
catedrático da Faculdade de Belas Artes do Porto apresenta agora
26 obras, tantas como as letras do alfabeto, focadas na tentativa de
«pintar como se fosse possível esculpir, pintar como se fosse possível
desenhar, pintar como se fosse possível projectar».
The Casa da Galeria, in Santo Tirso, welcomes the Alfabeto Modulable
exhibition by António Quadros Ferreira between 17th September and
5th November. Following his Modulable show, the artist and university
professor at the Oporto Faculty of Fine Arts now presents 26 works,
as many as the letters in the alphabet, focused on the attempt to
«paint as if it were possible to sculpt, paint as if it were possible
to drawn, paint as if were possible to design».
˙ www.casadagaleria.com ˙

50 Sculpturs you should know
Esculturas que contam histórias ˙ Sculptures that tell stories
Isabel Kuhl e Klaus Reichold reuniram em 50 Sculpturs you should know
as mais importantes esculturas da história da humanidade.
De Michelangelo a Duchamp, passando por Giacometti, Rodin e Calder,
entre outros, este livro, ilustrado com belas fotografias, reúne 50 peças
e respectiva explicação, bem como um apêndice que contém
as biografias dos autores.
Nas 176 páginas de 50 Sculpturs you should know viaja-se do Gótico
ao Moderno, passando-se pelo Renascimento, Barroco e Moderno.
Isabel Kuhl and Klaus Reichold have brought together the most
important sculptures of the history of humanity in 50 Sculptures You
Should Know. From Michelangelo to Duchamp, or Giacometti, Rodin
and Calder, amongst many others, this book, illustrated with gorgeous
photographs, compiles 50 pieces and respective explanations, as well
as an appendix containing the biographies of the sculptors.
In the 176 pages of 50 Sculptures You Should Know you travel from
the gothic to the modern, passing the renaissance and the baroque
along the way.
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˙ Casa do Voo dos Pássaros

Asas ao Vento

Wings to the Wind
˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ FG+SG Fotografias Photographs

À primeira vista o vermelho detém-nos, depois
arrebata-nos e incita-nos a largar as “asas”
e simplesmente voar… O voo pode seguir a
direcção que o olhar nos aponta… o infindável
Atlântico que rodeia toda a ilha de São Miguel,
nos Açores; a verdejante paisagem da vila de
Rabo de Peixe, em Ribeira Grande; ou pode
fazer um desvio e voltar-se para dentro de si
mesmo… Sim… partir à descoberta de lugares
únicos e mundos inexplorados entre quimeras
e devaneios íntimos e pessoais.
E serão estas as confidências e sensações
únicas que a Casa do Voo dos Pássaros
poderá proporcionar…
Pela singularidade do microclima que se faz
sentir nesta região norte de São Miguel,
pautado por chuvas e ventos fortes, o
vibrante bloco vermelho foi deliberadamente
definido como elemento primordial da
habitação, funcionando como uma barreira
contra os sopros vigorosos e incansáveis que
o oceano insiste em encaminhar, resguardando
e protegendo assim a residência unifamiliar.
1 6 ˙ HA B I TAR I ˙ h o u s e

At first glance the red grabs you, then it
astounds you and spurs you on to spread
your “wings” and simply fly... The flight can
head in the direction to which your eye is
drawn... the never-ending Atlantic surrounding
the entire island of São Miguel, in the Azores;
the verdant landscape of the town of Rabo
de Peixe, in Ribeira Grande; or it could make
a detour and head right inside yourself...
Yes... set off to discover unique places and
unexplored worlds between intimate and
personal dreams and fantasies.
And these will be the secrets and unique
sensations that the Casa do Voo dos Pássaros
[Birds’ Flight House] could provide...
Through the singularity of the microclimate
experienced in this northern region of São
Miguel, ruled by rain and strong winds, the
exiting red block has been deliberately defined
as a primordial residential element, working as a
barrier against the powerful and incessant gusts
the ocean persists in sending, thus sheltering
and protecting the detached property.

˙ Arquitectura ˙ Architecture
Bernardo Rodrigues
˙ Obra ˙ Work
Casa do Voo dos Pássaros
˙ Localização ˙ Location
Ribeira Grande, São Miguel, Açores ˙ Azores
˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
2010
www.bernardo-rodrigues.com
www.bernardorodriguespress.blogspot.com

Depois de desvendada a parede carmim,
surgem as admiráveis asas de pássaro que,
alternadas com inúmeros pátios cobertos no
piso térreo, iluminados e abertos a toda a área
envolvente através de paredes rasgadas com
grandes janelas, configuram toda a beleza sui
generis desta casa.
No andar superior estão situadas as áreas
mais privadas da residência – os quartos –,
mais fechados e abrigados do exterior.
Por seu turno, o piso inferior edificou-se
seguindo por momentos o clássico estilo
arquitectónico de Andrea Palladio e de
Vicenzo Scamozzi, assente na simetria e
perspectiva. Assim, há um plano central com
pé direito duplo na sala de estar, seguindo-se
cada uma das asas laterais. De um lado centra-se a cozinha, com tectos altos ponteados por
luzentes clarabóias, e um átrio interior coberto,
permitindo o acesso à piscina.

1 8 ˙ HA B I TAR I ˙ h o u s e

After the scarlet wall has been revealed, the
stunning wings of the bird appear, which,
alternating with countless covered courtyards
on the ground floor, lit and open to the entire
surroundings through wall cut through with
large windows, configure the special beauty
of this house.
For its part, the lower floor is built in parts
to the classic architectural style of Andrea
Palladio and of Vicenzo Scamozzi, based on
symmetry and perspective. There is thus a flat
central area with double height ceilings
in the living room, followed by each one of the
side wings. One side is home to the kitchen,
with high ceilings dotted with bright skylights,
and an inner covered atrium, giving access to
the swimming pool. On the other side we find
the areas for accessing the first floor and the
terrace located on the roof of the property,
from which you can spread your enthusiastic
“wings” and glide on the wind, flying over
the entire northern coastline of the island
of São Miguel.
h o u s e ˙ ha b itar I ˙ 19

Enquanto na outra lateral se estabeleceram as
áreas de acesso ao primeiro andar e ao terraço
situado no telhado da residência, local de onde
se podem erguer as “asas” mais afoitas e planar
ao sabor do vento, sobrevoando toda a encosta
norte da ilha de São Miguel.
Bernardo Rodrigues, arquitecto responsável
pela obra, remete-nos à Teoria da Relatividade
de Albert Einstein quando este afirmou que «A
matéria diz ao espaço como se curvar, o espaço
diz à matéria como se mover». Deste modo, vimos
o espaço desconstruir-se face à matéria, ao
vento – a barreira vermelha e a estrutura ondular
da habitação projectaram-se assim, obrigando a
matéria a mover-se de outro modo, seguindo novas
direcções em consonância com a espacialidade
que lhe foi imposta.

Bernardo Rodrigues, the architect responsible
for the work, makes you think of Einstein’s
Theory of Relativity when he says: «The material
tells the space how to curve, the space says to
the material how to move». And so, you have
seen the space deconstruct itself when dealing
with the material, with the wind – the red barrier
and the undulating structure of the property
are thus developed, forcing the material to move
in another way, following new directions in
accordance with the spatial dimension
imposed on it.

2 2 ˙ h a b i ta r II

˙ Holman House

Reflexos de Picasso

Reflections of Picasso
˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ Brett Boardman Fotografias Photographs

Quando Pablo Picasso foi passar um Verão a Biarritz, França, desenhando depois o famoso
The Bathers, estaria longe de imaginar que o agora famoso quadro inspiraria uma equipa de
arquitectos do gabinete Durbach Block a criar a Holman House, uma casa suspensa no topo
de um desfiladeiro de 17 metros de altura, em Sidney, na Austrália. Em comum, quadro e casa,
têm esse fascínio pelo mar e pela praia; se em Picasso, ele é visível nas cores alegres e na
liberdade física das mulheres desenhadas, na Holman House esse fascínio manifesta-se na
construção da casa, totalmente virada ao Pacífico. Das janelas do andar de cima, com vidro do
chão até ao tecto, olhar em frente significa fundir-se com o mar, ainda que os pés continuem
impecavelmente secos.
When Pablo Picasso spent a summer in Biarritz, France, and later went on to produce the
famous The Bathers, he could hardly have imagined that the now renowned painting would
inspire a team of architects from the Durbach Block practice to create the Holman House,
a property suspended on the top of a 70-metre cliff, in Sydney, Australia. Painting and house
share this fascination for the sea and for the beach; in Picasso it can be seen in the bright
colours and in the physical freedom of the women painted, while in the Holman House you
can see it in the construction of the house, entirely facing the Pacific. Looking through the
floor to ceiling glass windows of the top floor is like melting into the sea, even if your feet
remain perfectly dry.

h o u s e ˙ ha b itar II ˙ 23

A Holman House tem dois andares, divididos numa série
de espaços fluidos, geometrias elásticas, que parecem
querer alcançar os limites do lugar e das suas
impressionantes vistas.
O piso de baixo forma a base, que, construída em pedra,
funciona como uma extensão do penhasco. Para explorar
essa ideia de continuidade, as paredes que se prolongam
para lá da casa ao longo do desfiladeiro, formando uma
série de jardins e terraços, são feitas da mesma pedra.
No exterior, destaque também para a piscina vaso,
perfeitamente enquadrada na paisagem, e que em dias
de calor deverá dar a sensação de fusão com o oceano.
The Holman House has two floors, divided into a series
of fluid spaces, elastic geometries, which seem to want
to reach the limits of the place and its impressive views.
The lower floor forms the base, which, built of stone, works
as an extension of the cliff. To explore this idea of continuity,
the walls that are extended beyond the house along the cliff
top, forming a series of gardens and terraces, are made from
the same stone.
Another highlight outdoors is the vase-shaped pool,
perfectly blended into the landscape, and which on warmer
days must give the sensation of fusion with the ocean.

h o u s e ˙ ha b itar II ˙ 25

No primeiro andar da casa, as áreas de estar e jantar
balançam sobre o oceano, sem qualquer apoio por baixo, num
desafio ao mar e ao próprio desfiladeiro. As linhas curvilíneas
destacam-se especialmente neste piso, construído de modo
a captar as vistas verticais da paisagem, tanto a Norte como
a Sul, num raio de 180 graus.
Em toda a Holman House é clara a opção dos arquitectos
de interiores pelo estilo minimalista, privilegiando cores
muito sóbrias, de forma a criar um grande contraste com
o forte azul do oceano.
Há, simultaneamente, delicadeza e rudeza, espaços crus
e quentes, numa casa em que se respira espaço.
Para chegar a esta harmonia de espaços foram precisos,
numa primeira fase, seis meses de interacção entre
os designers de interiores e os clientes, até chegarem
à concepção da forma perfeita.

On the first floor of the house, the living and dining areas
balance above the ocean, without being supported from
below, in a challenge to the sea and to the cliff face itself.
The curved lines stand out particularly on this floor, built so
as to capture the vertical vistas of the landscape, as much
to the north as to the south, in a radius of 180 degrees.
Throughout the Holman House the choice made by interior
designers for the minimalist style is clear to see, favouring
very simple colours, so as to create a major contrast with
the powerful azure of the ocean.
There is a simultaneous achievement of delicateness
and roughness, of raw and warm spaces, in a house
that breathes space.
An initial phase of six months of interaction between the
interior designers and the clients, were needed to achieve
this harmony of spaces and to reach the conception
of perfect form.

˙ Arquitectura ˙ Architecture
Durbach Block Architects
˙ Obra ˙ Work
Holman House
© Peter Bennetts

© Peter Bennetts

˙ Localização ˙ Location
Dover Heights, Sidney ˙ Sydney
˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
Fevereiro 2004 ˙ February 2004
www.durbachblockjaggers.com
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Primeiro andar ˙ First floor
1 - Entrada ˙ Entry
2 - Cozinha ˙ Kitchen
3 - Estúdio ˙ Study
4 - Sala de jantar ˙ Dining
5 - Sala de estar ˙ Living

4

6 - Quarto ˙ Bedroom
7 - Terraço ˙ Terrace
8 - Pátio ˙ Courtyard
9 - Jardim superior ˙ Upper garden
10 - Garagem ˙ Garage

16
15

14

13

12
11

Rés-do-chão ˙ Ground floor
11 - Terraço inferior + Piscina ˙ Lower terrace + Pool
12 - Terraço ˙ Terrace
15 - Quarto ˙ Bedroom
13 - Quarto ˙ Bedroom
16 - Estúdio ˙ Study
14 - Sala ˙ Family Room
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© Peter Bennetts

O resultado é uma casa perfeitamente integrada
na paisagem, que tem propositadamente um ar dramático
e quase cinematográfico. É preciso percorrer uma rua discreta
para chegar até ela. O que significa que, para além de tudo
o mais, a Holman House está totalmente isolada da agitada
cidade de Sidney. Aqui, tal como no quadro de Picasso,
apenas o mundo aquático é relevante.
The result is a house perfectly moulded into the
landscape, which purposely boasts a dramatic and almost
cinematographic air. You have to pass down a discreet road
to reach it. This means, besides everything else, that the
Holman House is completely cut off from the busy city of
Sydney. Here, as in the painting by Picasso, only the aquatic
world is of importance.

© Cris Cole
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˙ Quinta do Vallado

Distintos, mas dialogantes
Distinct, but interactive
˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ Alberto Plácido 2010 Fotografias Photographs
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A conversação exigia-se complexa e
respeitante a inúmeras vozes: era necessário
ampliar a adega da Quinta do Vallado, integrar
a singularidade da paisagem envolvente,
considerar e manter as estruturas históricas
presentes, além de atender ao especial sistema
de funcionamento por gravidade da adega.
Rematando todas estas condicionantes,
Francisco Vieira de Campos, do ateliê
Guedes + DeCampos, estipulou um programa
através do qual se salvaguardava a beleza
incontornável da vinha do Douro e dos seus
tons verdes a outonais, mais propriamente
no Peso da Régua, mas também afirmou a
identidade distintiva e contemporânea da
nova obra edificada.
Para dar início a este peculiar diálogo,
preservando a topografia socalcar da região,
a expansão da Quinta do Vallado começou
pela cota mais elevada. Aqui, o armazém de
fermentação, pautado pelas estruturas pré-existentes, foi reconstruído e a sua cobertura
tornou-se numa área de acesso a partir da
qual se inicia o processo de fabricação do
vinho. Dissimulado por uma parede de xisto,
prolonga os muros existentes, dando acesso,
através de túneis, ao armazém antigo e ao
novo armazém de barricas.
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The conversation was complex and
respecting many voices: the Quinta do Vallado
needed to be extended, the singularity of
the surrounding landscape needed to be
integrated, the historic structures present had
to be taken into consideration and maintained,
and the winery’s special gravity operations
system had to be taken into account.
Topping off all these conditioning factors,
Francisco Vieira de Campos, from the Guedes
+ DeCampos studio, established a programme
through which the unmistakeable beauty
of Douro vineyards is safeguarded, and of
their green through to autumnal shades, in
particular in Peso da Régua, but also affirmed
the distinctive and contemporary identity of
the new building.
To begin this special dialogue, preserving
the terraced topography of the region, the
extension of the Quinta do Vallado began
on the highest level. Here, the fermentation
warehouse, ruled by pre-existing structures,
was rebuilt and its roof has become an access
area from which the wine production process
begins. Hidden by a schist wall, it extends
the existing walls, providing access via
tunnels to the old warehouse and
to the new cask warehouse.
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Situado a uma cota inferior, o novo armazém de barricas ora se concerta com a videira,
agarrando-se ao mesmo solo, ora dela se destaca, autonomizando-se e marcando-se
como elemento postiço que se projecta pelo horizonte. Ao longo de um piso, o novo
espaço, de forma abobada e paredes maciças, divide-se em quatro compartimentos
com capacidade para 1176 pipas de vinho que gozam de excelentes condições
térmicas para a sua maturação.
Já a recepção e o acesso dos visitantes localiza-se na zona mais baixa. Com um pátio
exterior, dá-se assim início a uma viagem pelas etapas de fabricação do “néctar divino”.
A simplicidade dos materiais, como das linhas, foi determinante para estabelecer
o menor impacto possível na paisagem esbelta, arrebatadora e também ela
simplesmente natural que o Douro possui e que emerge deste diálogo vínico.

˙ Arquitectura ˙ Architecture
PFrancisco Vieira de Campos,
Guedes + DeCamposd

At one moment the new cask warehouse,
situated on a lower level, adjusts to the vines,
clinging to the same ground, at the next it
stand outs from it, becoming autonomous
and making its mark as an artificial element
jutting out towards the horizon. Along a
floor, the new space, vaulted and with solid
walls, is divided into four compartments with
room for 1176 wine casks, enjoying excellent
atmospheric conditions for ageing wine.
The reception and visitor entrance is located
in the lowest area. With an outdoor courtyard,
the start is thus given to a journey through
the production stages of the “divine nectar”.
The simplicity of the materials, and of the
lines, has proved decisive in establishing the
least impact possible to the Douro’s stunning
landscape, itself simply natural, emerging from
this wine flavoured dialogue.

˙ Obra ˙ Work
Remodelação e ampliação da Adega
Quinta do Vallado ˙ Renovation and
extension of the Quinta do Vallado Winery
˙ Localização ˙ Location
Peso da Régua
˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
2010
www.guedesdecampos.com
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Guedes + DeCampos

Face à especificidade da paisagem tão particular e protegida que
a região do Douro impõe, sentiu algum constrangimento ao definir
o projecto de recuperação e ampliação da Quinta do Valado?
Os constrangimentos, as condicionantes são aquilo a que designamos
de “contingências” do projecto, e fazem parte da resolução do
problema, digo mais, é o principal factor de desenvolvimento criativo
do projecto. O programa vasto e volumoso, o sítio íngreme e protegido,
os prazos curtos para executar a obra e o dinheiro à justa, são
a verdadeira matéria do projecto.
Porquê a escolha do xisto para o revestimento exterior do edificado?
A materialidade de um edifício parte de um conceito gerador, muitas
vezes definido por uma referência concreta. O xisto é um material local,
por isso disponível para ser utilizado. A escolha do xisto para revestir,
como o betão “in situ” para o interior, baseia-se na procura de um só
material que se adapta e uniformiza todas as situações do projecto,
exploram-se as versatilidades do material quanto às diferentes
aplicações e orientações e tratamento superficial. O material
torna-se conceito e síntese da solução.
Apesar do arquitecto Francisco Vieira de Campo ser o autor
do projecto, dirige o gabinete Guedes + de Campo com Cristina
Guedes. Como organizam a gestão dos projectos? Fazem-no
individualmente ou trabalham em parceria?
Trabalhamos das duas formas, e por vezes trabalhamos em
colaboração com outros ateliês e artistas plásticos. A gestão é
complexa e desgastante, mas os resultados têm sido gratificantes.
Consegue apontar um estilo, um traço arquitectónico que defina
o gabinete Guedes + de Campo?
Não. Gostamos de usar os meios disponíveis para cada projecto.
Procuramos eleger temas de investigação caso a caso, projecto a
projecto, e esta postura permite-nos com toda a liberdade explorar
caminhos e investigações que não seguem uma só via. Está tudo
em aberto permanentemente, “para o bem e para o mal”…

Given the specific nature of the special and protected landscape
that the Douro region imposes, did you feel in any way
constrained when defining the Quinta do Valado renovation
and extension project?
The constraints and conditioning factors are what we term as the
“contingencies” of the project, and are part of solving the problem;
I would even say that it is the main factor behind the creative
development of the project. The vast and voluminous programme, the
steep and protected site, the short deadlines for carrying out the work
and the exact budget represent the true material behind the project.
Why did you choose schist for the exterior coating
of the construction?
The materiality of a building comes from a concept, often defined by
a concrete reference. Schist is a local material and is therefore available
for use. The choice of schist to cover the exterior, as well
as in-situ concrete for the interior was based on the quest for a single
material that adapts and standardises every situation of the project,
the possibilities of the material are explored in terms of the different
application and directions and surface treatment. The material
becomes the concept and synthesis of the solution.
Francisco Vieira de Campo, you are the architect who designed
this project, but you also run the Guedes + de Campo practice
with Cristina Guedes. How do you organise the management
of the projects? Do you do it individually or do you work in
partnership?
We work both ways, and sometimes we work in collaboration with
other studios and artists. The management is complex and tiring,
but the results have been pleasing.
Can you give me a style, an architectural direction that defines
the Guedes + de Campo practice?
No. We like to use the available means for each project. We aim to
choose the subjects of investigation on a case by case, project by
project basis, and this stance allows us to explore in complete freedom
paths and investigations that don’t just go one way. Everything is
possible all the time, “for better or for worse”...
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˙ Museu de Liverpool ˙ Liverpool Museum

Mais do que um Museu…
More than a Museum…
˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ 3XN Plantas e Esboços Drawings and Sketch

© Phillip Handforth

˙ Segundo piso / Nível 4
˙ Second floor / Level 4

˙ Primeiro piso / Nível 2
˙ Frist floor / Level 2

© Pete Carr

Situado em Pier Head, a zona ribeira do rio Mersey,
em pleno centro da cidade de Liverpool, o moderno museu
foi projectado ultrapassando desafios inerentes a uma
delicada zona envolvente.
O novo Museu de Liverpool, o maior centro de artes nacional
a ser construído em mais de 100 anos no Reino Unido, surge
integrado numa área considerada Património Mundial da
UNESCO, pautada pela historicidade das «Três Graças»
- os edifícios Royal Liver, Cunard e Port Of Liverpool.
A necessidade em preservar o entorno levou os arquitectos
do gabinete 3XN a estabelecer uma estrutura de baixo
crescimento dinâmico que escultural e gradualmente
organizou plataformas inclinadas, permitindo assim o
diálogo com a zona portuária e o respeito pela elevada
altura dos edificados mais históricos.
O novo espaço, mais do que um centro dedicado à arte e
à cultura, pretende assumir-se como um nexo de ligação
entre o porto e as docas Albert, uma área actualmente
repleta de restaurantes, lojas e museus e por onde fervilha
a passagem de pessoas.
As enormes janelas triangulares que particularizam o
projecto permitem que o museu se abra para a cidade e
para o porto, ao mesmo tempo que deixam os mais curiosos
olharem para dentro do espaço, já que a obra se torna
visível tanto a partir do rio, como da própria cidade.
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© Phillip Handforth

Located in Pier Head, on the River Mersey riverfront, right
in the centre of the city of Liverpool, this modern museum
has been designed to overcome the challenges inherent to
a sensitive surrounding area.
The new Museum of Liverpool, the largest national arts
centre to be built in the UK in over 100 years, stands within
an area deemed by UNESCO as a World Heritage Site,
dominated by the historicity of the «Three Graces» - the
Royal Liver Building, the Cunard Building and the Port of
Liverpool Building.
The need to preserve the surroundings led the architects
from 3XN to establish a structure of low dynamic growth,
which gradually and sculpturally organises sloped platforms,
thus allowing the dialogue with the port area and the
respect for the height of the more historic buildings.
The new space, more than a centre dedicated to art and
to culture, aims to work as a nexus, linking the harbour

˙ Rés-do-chão / Nível 1
˙ Ground floor / Level 1

promenade with the Albert Dock, an area that is today
home to restaurants, shops and museums and buzzing with
the flow of people.
The huge gabled windows that dominate the project allow
the museum to open up to the city and to the port, while at
the same time allowing the more curious to look inside the
space, with the work visible as much from the river as from
the city itself.
The atrium operates as living space, but also as an entrance
lobby, providing a connecting hub for the different
exhibition spaces dispersed around the central staircase
throughout the two floors.
In this way the central intention of the Museum of Liverpool is
to establish a point of attraction and in particular interaction
that unites, through its green surroundings too, the entire city
of Liverpool, and also the locals and visitors, an historic and
preserved past with an urban and dynamic future.

h o u s e ˙ esqui ço. com ˙ 41

© Pete Carr

O átrio serve como sala de estar, mas também como lobby de entrada, fornecendo
a conexão com todos os espaços de exposição que estão dispersos em torno da
escadaria central, ao longo de dois pisos.
Deste modo, a intenção fulcral do Museu de Liverpool foi estabelecer um pólo de
atracção e, sobretudo, de interacção que une, igualmente através das suas áreas
verdes envolventes, toda a cidade de Liverpool, mas também os moradores e
visitantes, um passado histórico e preservado com um futuro urbano e dinâmico.

˙ Arquitectura ˙ Architecture
3XN Architects
˙ Obra ˙ Work
Museum of Liverpool
˙ Localização ˙ Location
Mann Island, Liverpool, Reino Unido ˙ UK
˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
2011
www.3xn.dk

© Richard White
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˙ The Grand Canal Square Theatre

O teatro no centro da vida

The theatre at the centre of life
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Houve um tempo, há milhares de anos
atrás, em que o mundo era dominado pelos
gregos. Cultos, educados e virados para a
cultura, criavam em todas as cidades na praça
central, onde eram apresentadas as inúmeras
manifestações culturais, com destaque para
o teatro. Esta tradição continuou durante
séculos e prolongou-se durante o domínio
romano, mas foi-se perdendo à medida que
os séculos se foram desenrolando.
Até que o mundialmente reconhecido
arquitecto Daniel Libeskind se juntou ao
gabinete de arquitectura McCauley Daye
O’Connell para criar o Grand Canal Square
Theatre, no centro de Dublin, na Irlanda.
Um edifício que é um centro de artes
performativas com 200 lugares sentados
e que está integrado numa área comercial
iluminada com cores múltiplas.

There was a time, thousands of years ago, in
which the world was dominated by the Greeks.
Cultivated, educated and culturally active,
they would create in every city in the central
square, presenting endless cultural events
and in particular theatre performances. This
tradition continued for centuries, carrying on
during the time of Roman control, but as the
years passed by it lost its foothold.
Until recently that is when world renowned
architect Daniel Libeskind joined forces with
McCauley Daye O’Connell architecture practice
to create the Grand Canal Square Theatre, in
the centre of Dublin, in Ireland. A building that
works as a centre for performing arts with
200 seated places and which is incorporated
into a shopping area lit with multiple colours.

˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ Ros Kavanagh Fotografias Photographs
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A sua praça central, para onde confluem todos os olhares, pretende ter
a mesma função das praças gregas antigas: funcionar como um centro
cívico, atraindo para a cultura a população da cidade.
O desenho do edifício baseia-se no conceito de múltiplos palcos: há o
palco do teatro propriamente dito, o palco da praça e o palco do lobby,
situado por cima da praça, e que é iluminado à noite. Tudo isto é ligado
harmoniosamente aos edifícios comerciais, residenciais e aos espaços
públicos através de inúmeros átrios e de um espaço público que é
fluido e de diálogo.

˙ Corte ˙ Section
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Its central square, towards which all eyes gravitate, is designed to work
in the same way as squares did in Ancient Greece: to function as a civic
centre, bringing the city’s population into contact with culture.
The design of the building is based on the concept of multiple stages:
there is the theatre stage in the proper sense, the square stage and
the lobby stage, located above the square, and which is lit at night.
This is harmoniously linked to the shopping and residential buildings
and to public spaces through a series of atria and a flowing and
interconnecting public space.

˙ Alçado Norte ˙ North Elevation

Rés-do-Chão ˙ Ground Floor

3º Andar ˙ 3rd Floor

1 - Entrada do Teatro ˙ Theatre Entrance
2 - Principal Salão ˙ Main Foyer
3 - Estábulos ˙ Stalls
4 - Palco ˙ Stage
5 - Cais ˙ Loading Bay
6 - Bloco Comercial ˙ Block Commercial

1 - Salão ˙ Foyer
2 - Balcão do Teatro ˙ Upper Circle
3 - Vestíbulos ˙ Dress Circle
4 - Try Tower ˙ Try Tower
5 - Bloco Comercial ˙ Block Commercial
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˙ Arquitectura ˙ Architecture
Daniel Libeskind AG
˙ Design de Iluminação ˙ Lighting Design
Pritchard Themis
˙ Obra ˙ Work
The Grand Canal Square Theatre
˙ Localização ˙ Location
Dublin, Irlanda ˙ Ireland
˙ Ano de Conclusão ˙ Year of Completion
2010
www.grandcanaltheatre.ie

As fachadas duplas, os volumes dinâmicos, os pátios e os telhados
de vidro têm também essa função de ligação de espaços, ao mesmo
tempo que permitem que se observe o exterior e se entre em
comunhão com ele. Isto é especialmente verdade quando se sobe
ao terraço do teatro, de onde se usufrui de vistas soberbas sobre
o porto de Dublin.
Nascido do desejo de trazer grandes performances mundiais à capital
irlandesa, o Grand Canal Square Theatre tem, bem perto de si, um hotel
de cinco estrelas e um edifício de residências e escritórios. Para que a
experiência teatral não fique apenas dentro da sala vermelha e rosa do
edifício, mas se alargue à vivência da cidade. Porque, no fundo, o teatro
não é mais do que a própria vida…

48 ˙ l i g h t s on ˙ h o u s e

The double façades, the dynamic volumes, the courtyards and glass
roofs also take on this function of linking spaces at the same time as
allowing the observation of the exterior and encouraging a state of
communion with it. This is especially true when you go up to the roof
terrace of the theatre, from which you can enjoy stunning views
over Dublin port.
Born from the desire to bring major world performances to the Irish
capital, the Grand Canal Square Theatre has a five-star hotel and
a residential and office building close nearby. So that the theatre
experience is more than just inside the red and pink hall of the building,
and spread outs to include the city too. Because deep down theatre is
nothing more than life itself...
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˙ Kuala Lumpur

Entre luzes frenéticas e silêncios
Between flashing and silent lights
˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ Tourism Malaysia Fotos Photographs

É comum olhar-se para Kuala Lumpur como uma cidade
de passagem, um local de escala para a visita a outras
cidades asiáticas. Um erro crasso, já que a antiga colónia
britânica é actualmente uma das mais vibrantes e
interessantes capitais do Oriente.
Independente desde 1957, Kuala Lumpur guarda
memórias desse passado colonial em edifícios como o
Dataran Merdeka ou nas lâmpadas nocturnas do mercado
de Petaling Street. Conjuga esse lado mais tradicional
com ruas de arranha-céus brilhantes, modernas torres de
escritórios e um ar cosmopolita e até futurista, cujo maior
símbolo são as Torres de Petronas, um dos mais altos
edifícios do mundo.

Kuala Lumpur is often seen as a stopover city, a place you
land in before going on to visit other Asian cities. A big
mistake, since the former British colony is now one of the
most vibrant and interesting capitals in the Far East.
Independent since 1957, Malaysia’s capital retains
memories if this colonial past in buildings such as the
Dataran Merdeka or in the night lights at Petaling Street
market. It combines this more traditional side with streets
of sparkling skyscrapers, modern office towers and a
cosmopolitan almost futurist air, the greatest symbol
of which are the Petronas Towers, one the world’s
tallest constructions.
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A cidade não é, no entanto, apenas um conjunto de ruas
e edifícios iluminados. A procura do bem-estar espiritual
típico das sociedades orientais está presente nos seus
inúmeros jardins, nos pássaros de Lake Garden, nas águas
azuis e esverdeadas da Ilha de Langkawi, a apenas uma
hora de Kuala Lumpur, onde se podem tomar banhos de
Sol e visitar as imponentes cataratas Telaga Tujuh e as
suas sete piscinas naturais.
Para os mais aventureiros, aconselha-se depois o
embrenhamento na floresta, pelos diversos canais de
água que atravessam o país. Com sorte conseguir-se-á
ver crocodilos e outros animais selvagens que habitam
os pântanos. Mas o melhor será mesmo a descoberta de
aldeias ribeirinhas, onde se continua a cultivar o modo
de vida malaio tradicional. Por lá, a arte de bem receber
continua a ser cultivada, por isso o mais natural é que
acabe por ser convidado para partilhar uma refeição
típica, entre cantos, sorrisos, abraços e silêncios.
Situada na confluência dos rios Kelong e Gombak,
a 35km da costa Oeste da província da Malásia, não
se pode dizer que se conhece Kuala Lumpur sem se
embrenhar pelos seus inúmeros mercados de rua.
Apesar de a cidade estar recheada de restaurantes com
estrelas Michellin, é provavelmente nas bancadas de rua
que se encontra a melhor gastronomia da cidade.
Obrigatória também é a visita à Praça da
Independência, onde foi hasteada pela primeira vez
a bandeira da Malásia, a passagem pela Chinatown da
cidade, assim como pelos inúmeros e colossais centros
comerciais, espelho do crescimento desmesurado
de Kuala Lumpur.
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Located on the confluence of the Kelong and Gombak
rivers, 35 kilometres from the west coast of the Malaysian
peninsular, Kuala Lumpur can only be truly understood when
you lose yourself in its many street markets. Despite the city
containing its fair share of Michelin stars, you can probably
find some of the city’s finest food at its street stalls.
Another must is a visit to Independence Square, in which
the Malaysian flag was raised for the first time; a tour of
the city’s Chinatown district; and a trip to its many and
enormous shopping centres, reflecting the uninhibited
growth of Kuala Lumpur.
The city is not however just a series of lit streets and
buildings. The search for spiritual well being typical of
oriental societies can be found in its many gardens, in
the birds of Lake Garden, in the blue and green waters
of Langkawi Island, just one hour from Kuala Lumpur,
where you sunbathe and visit the Telaga Tujuh Falls
and their seven natural pools.
For the more adventurous, a trip into the forest is
recommended, along the many water channels that
crisscross the country. If you’re lucky you’ll see some
crocodiles and other wild animals that live in the swamps.
Better still, is to discover the riverfront villages, where the
traditional Malay way of life happily continues. The art of
good hospitality is still cherished in these parts and so you
may well end up being invited to share in a typical meal,
amongst singing, smiles, embraces and silences.
˙ www.tourism.gov.my ˙
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Maya Hotel.

Em malaio, o nome
significa ilusão ou sonho. Não é que o Hotel Maya, em
Kuala Lumpur, na Malásia, não exista; significa antes
que a junção que faz do contemporâneo com o tradicional
está tão bem conseguida que quase parece irreal.
Situado perto das famosas Torres gémeas de Petronas
e a dois passos do centro da inebriante Kuala Lumpur, o
Maya é um hotel boutique, inspirado nos elementos da
Natureza e desenhado com o típico ambiente de resort.
O objectivo é despertar o exotismo e apelar aos diversos
sentidos dos visitantes.

In Malay, the name means illusion or dream. This doesn’t
mean the Hotel Maya, in Kuala Lumpur, Malaysia does not
exist; rather it shows that the fusion of contemporary
and traditional has been so well achieved that it almost
seems unreal.
Located close to the famous Petronas Towers and a
stone’s throw from the centre of the intoxicating Kuala
Lumpur, the Maya is a boutique hotel inspired by nature’s
elements and designed to provide a typical resort
experience. The aim is to awaken exoticism and appeal
to the visitors’ many senses.

˙ Maya Hotel Fotografias Photographs
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Com 207 espaçosos quartos, que incluem 107 magníficas
suítes, desenhados para deixar entrar a luz natural em
todos os seus recantos, o Hotel Maya parece colocar-se
entre Oriente e Ocidente, por incluir na sua decoração
mobiliário contemporâneo e simultaneamente
tradicional e local.
O hotel está construído para viver em perfeita comunhão
com a cidade. Às largas janelas dos quartos, com vista
para a borbulhante Kuala Lumpur, juntam-se as vistas de
cortar a respiração do lounge dedicado ao vinho do Hotel
Maya. Lá, entre livros e colecções de filmes, os céus de
Kuala Lumpur tornam-se mais próximos e dramáticos.
Capital e maior cidade da Malásia, Kuala Lumpur é uma
cidade vibrante, que o poderá deixar cansado ao final
do dia. Terá sido a penar nisso que os responsáveis pelo
Hotel Maya tiveram um especial cuidado ao desenhar o
Anggun Spa, um centro de beleza e bem-estar, que tem à
disposição um leque variado de massagens e tratamentos
e uma piscina interior aquecida à mesma temperatura do
corpo humano, de modo a ajudar a circulação sanguínea.
Nessa mesma piscina, coberta por bambu, é possível
praticar hidroterapia e usufruir de diferentes massagens
na água. Não haverá cansaço ou ansiedade que consiga
resistir a tamanho relaxamento.
Depois será tempo de satisfazer outros sentidos, como
o do paladar. Nos requintados restaurantes do hotel,
primeiro, nas bancadas de rua, a seguir, e em restaurantes
de renome, como o que sugerimos a seguir, para terminar.

With 207 spacious rooms, including 107 magnificent
suites, designed to allow natural light to enter their every
corner, the Hotel Maya seems to stand between the
West and the East, including in its décor contemporary
furniture as well as traditional and local pieces.
The hotel has been built in perfect communion with
the city. The rooms’ large windows, with views over
the hustle and bustle of the Kuala Lumpur, are joined
by breathtaking views from the Sky Lounge dedicated
to wine and cigars. There, between books and DVD
collections, a spacious balcony brings you even closer to
Kuala Lumpur’s dramatic skyline. Malaysia’s capital and
largest city, Kuala Lumpur is an exciting city that could tire
you out by the end of the day. It may have been with this
in mind that those responsible for the Hotel Maya took
special care when designing the Anggun Spa, a centre for
beauty and well being, offering an assorted selection of
massages and treatments and an indoor pool heated to
the same temperature as the human body to help blood
circulation. In the same bamboo covered pool you can
enjoy hydrotherapy and a choice of water massages. No
fatigue or anxiety could ever be a match for such a great
sense of relaxation.
Then it’s the turn of other senses to be satisfied and
in particular the sense of taste. At the hotel’s fine
restaurants, to begin with, followed by the street stalls
and finally at renowned restaurants, such as the one we
suggest in the next piece.
˙ www.hotelmaya.com.my ˙

The Sage Restaurant.

Os pratos que se assemelham a obras de arte e o ambiente
elegante fazem do Sage um dos melhores restaurantes
de Kuala Lumpur.
Situado no sexto andar do hotel de cinco estrelas The
Gardens Hotel & Residences, o Sage tem para oferecer
uma grande variedade de entradas, pratos principais e
sobremesas, bem como uma refinada selecção de vinhos
e queijos franceses, numa fusão das cozinhas francesa e
japonesa. Se na hora de decidir o menu a escolha se afigurar
difícil, o melhor mesmo será entregar-se nas mãos do Chef
Daniel e apreciar uma refeição de seis pratos variados,
focada nos sentidos.
A selecção de ingredientes é um processo fulcral para
o Chef, porque para ele uma boa refeição começa
precisamente aí, na escolha de produtos frescos e de
qualidade, produzidos em pequena escala por agricultores
locais. Não estranhe, então, a sazonalidade da carta; ela vai
variando conforme a estação do ano, o que só lhe dará mais
uma desculpa para voltar uma e outra vez ao Sage.
˙ The Gardens Hotel & Residences Fotografias Photographs

Dishes that resemble works of art and an elegant setting
make the Sage one the finest restaurants in Kuala Lumpur.
Located on the sixth floor of five-star The Gardens Hotel
& Residences, the Sage offers guests a large variety of
starters, main courses and desserts, as well as an exclusive
selection of French wines and cheeses, in a fusion of
French and Japanese cuisines. If the idea of choosing
something from the menu turns out to be too difficult
the best thing is to let yourself be guided by Chef Daniel
himself, with a tasting menu featuring six assorted dishes
focused on the senses.
The selection of ingredients is a fundamental process for
the Chef, as this is where he believes a good meal begins, in
the choice of fresh, quality products, grown on a small scale
by local farmers. The menu’s seasonality is therefore no
surprise, changing according to the time of year, giving you
yet another excuse to return once again to the Sage.
˙ www.sagekl.com ˙
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Melinda Looi.
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O futurismo e o
movimento avant-gard de Kuala Lumpur não se ficam
apenas pelos edifícios iluminados ou pelos centros
comerciais de fazer inveja aos das grandes cidades
ocidentais. Este olhar para o futuro sente-se também na
moda da cidade, cuja principal representante é Melinda Looi,
uma designer de vestuário de alta-costura e pronto-a-vestir,
com claras influências tribais e étnicas.
Filha de um alfaiate, Melinda cresceu no meio da moda e
por isso não é de estranhar que a coloque no centro da sua
vida. A designer, reconhecida internacionalmente, acredita
que cada peça que cria é uma obra de arte. Inspirada pelas
pessoas que conhece, pela Natureza que a rodeia, as viagens
que faz, os filmes que vê a música que ouve, cada peça de
roupa que Melinda cria tem detalhes únicos, enriquecidos
com cristais e pedras semi-preciosas. Tudo para valorizar
a mulher e o seu poder de sedução.

Futurism and the avant-garde movement of Kuala Lumpur
counts on more than just the lit buildings and the shopping
centres that put major cities in the West to shame. This eye
for the future can also be felt in the city’s fashion scene,
with its main representative Melinda Looi, fashion designer
of haute couture and prêt a porter clothing, with clear tribal
and ethnic influences.
Daughter of a tailor, Melinda grew up surrounded by
fashion and so it is no surprise that it has become central
to her life. The internationally renowned designer believes
that every piece she creates is a work of art. Inspired by
the people she knows, by her natural surroundings, the
trips she takes, the films she sees and the music she listens
too, each piece of clothing created by Melinda features
unique detailing, enriched with crystals and semiprecious
stones. All in praise of womankind and her powers
of seduction.

˙ Melinda Looi Fotografias Photographs

˙ www.melindalooi.com ˙

© Tip Ton by Edward Barber and Jay Osgerby from VITRA

Goggle Desk

Secretária ou obra de arte?
Desk or work of art?
Formas redondas, um tamanho generoso
e uma larga selecção de cores, acabamentos
e materiais. É assim Goggle Desk, uma secreária
desenhada por Danny Venlet para a Babini
Office, que é um autêntico objecto de arte.
Apresentada durante o Salão Internacional
do Móvel, em Milão, a Goggle Desk pode ser
completada com uma série de acessórios,
como gavetas ou armários, tornando
o espaço ao redor harmonioso.
Rounded lines, generous in size and large choice of colours, finishes and materials. This is the
Goggle Desk, a desk designed by Danny Venlet for Babini Office, which is a true work of art.
Presented at the Milan International Furniture Fair, the Goggle Desk can be completed with
a series of accessories, including drawers or cupboards, harmonising the surrounding space.
˙ www.babini.com ˙

LL2 Lounger

Chaise longue multifuncional
Multifunctional Chaise Longue
Sempre que lemos um livro, vemos um filme no computador
ou ouvimos música temos de nos adaptar à tipologia
de mobiliário existente, o que muitas vezes se revela
incómodo. Enrico Bonetti and Dominic Kozerski, da Bonetti/
Kozerski Studio, perceberam-no e desenharam o LL2
Lounger, uma cadeira que é simultanemante uma mesa,
por colocar os joelhos em posição elevada. Para além
disso, a estrutura curvilínea do encosto de costas torna-a
extremamente confortável, permitindo ao utilizador estar
sentado nela durante horas a apreciar filmes ou a ler
o seu romance favorito.

Whenever we read a book, watch a film on our PC or
listen to music we have to adapt to the furniture we
have, which often proves to be uncomfortable. Enrico
Bonetti and Domonic Kozerski, from Bonetti/Kozerski
Studio, understood this and have designed the LL2
Lounger, a chair that is a table at the same time, which
places the knees in an elevated position. Besides this the
curved structure of the chair back makes it extremely
comfortable, allowing the user to be seated in it for hours
and to enjoy films or read their favourite novel.
˙ www.bonettikozerski.com ˙

P UB

helder carneiro

Croc e Chrome são as novas estrelas da colecção
Croc and Chrome are the new stars of the collection
A prestigiada marca de decoração Helder Carneiro acrescentou mais duas
cores aos objectos da colecção Spirit: a Pele Croc e a Chrome. Sóbrias
e luxuosas, estas novas opções pretendem alargar a oferta da Spirit e,
em simultâneo, continuar a oferecer requinte, sobriedade e exclusividade.
Lançadas em Setembro de 2010 por Hélder Carneiro, as peças da colecção
Spirit têm elegância e glamour em qualquer espaço. Desenhadas como
autênticas obras-primas, encontram-se disponíveis nas melhores lojas
de mobiliário e decoração do país.
Prestigious decoration brand Helder Carneiro has added another colours
to objects from the Spirit collection: Pele Croc [Croc Skin] and Chrome. Simple
and luxurious, these new options aim to broaden the Spirit range and at the
same time to continue to offer sophistication, simplicity and exclusivity.
Launched in September 2010 by Helder Carneiro, the pieces in the Spirit
collection bring elegance and glamour to any space. Designed like
authentic masterpieces they are available in better furniture
and decoration shops throughout the country.
˙ www.heldercarneiro.com ˙
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Já no sector Giving, onde se revelam as melhores
ideias para ofertas e presentes e também jóias,
estiveram em exposição muitas sugestões para
o próximo Natal, além de joalharia costumizada.
Sem esquecer o já habitual espaço Talents, que
dá a oportunidade de jovens designers mostrarem
os seus expeditos e revolucionários projectos,
e que contou com a presença nacional de Ana Couto
e Gonçalo Campos, a Tendence deste ano trouxe
mais algumas surpresas.
A feira alemã convidou a Áustria para país parceiro
deste ano e anunciou novos prémios, entre eles
o Prémio Home&Trend, destinado a eleger os
melhores bens de consumo, não só pelas suas
qualidades individuais, mas também pelo seu
conceito geral, ou o Form2011 interessado em fazer
a ponte entre as artes, o artesanato e as indústrias
criativas, elevando a qualidade das melhores peças
expostas ao longo da Tendence.
Messe Frankfurt Exhibiton, Pietro Sutera
Fotografias Photographs

tendence

Surpreendente e Universal
Surprising and Universal
Por mais um ano Frankfurt volta a ser o centro de todas
as atenções no mundo da decoração, do bem-estar, das
ofertas e das últimas e mais modernas e inovadoras
tendências de design.
De 26 a 30 de Agosto estiveram representados 66 países
ao longo de 2050 expositores, de entre os quais seis
representantes nacionais, na maior feira internacional
de tendências, a Tendence.
Na secção Living, centrada nas novidades para o lar,
mobiliário e design, as mostras foram organizadas segundo
variados temas. Couture & Casual apostava numa mistura
ecléctica de estilos: clássico, moderno e romântico,
enquanto noutros espaços se evidenciava a Naturalness,
um regresso aos elementos naturais na decoração,
combinando a madeira com o bronze e a pedra.
Já a pensar na época natalícia que se avizinha, também
foram apresentadas várias propostas decorativas assentes
em tons de azul, conjugados com o dourado e o prateado.
Africa is Chic! deu a oportunidade de expor o espírito
africano em peças de mobiliário e acessórios repletos
de animal prints e de uma componente mais étnica.
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For yet another year Frankfurt became the centre
of attention in the world of decoration, of well being,
of giving and of the very latest, modern and innovative
of design trends.
From August 26th to 30th, 66 countries were represented
within the 2050 exhibitors, including
six from Portugal, at the biggest international
trends fair – Tendence.
In the Living section, focused on the latest offerings
for the home, furniture and design, the displays were
organised into various themes. Couture & Casual an
eclectic blend of styles was featured: classic, modern
and romantic, while in other spaces, Naturalness was
to be seen, a return to natural elements in decoration,
combining wood with bronze and stone.
With the approaching Christmas season in mind, various
decorative suggestions were presented, based on blues,
combined with gold and silver. Africa is Chic! offered the
chance to exhibit the spirit of Africa in pieces of furniture
and accessories rich in animal prints and an obvious
ethnic feel.
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In the Giving sector, with its wealth of gift,
present and jewellery ideas, many suggestions
for the coming festive season were revealed,
as well as custom jewellery.
And let’s not forget the usual Talents space, which
gives young designers the chance to show off their
skilful and revolutionary projects, and which
included the Portuguese presence of Ana
Couto and Gonçalo Campos.
There were also more surprises in store at this year’s
Tendence, with the German fair inviting Austria to be
partner country for 2011, and the announcement of
new awards, including the Home&Trend award, for
choosing the best consumer goods, not only for their
individual qualities, but also for their general concept,
and Form2011, aimed at creating a bridge between
the arts, crafts and creative industries, praising the
quality of the finest pieces on show throughout
the Tendence event.
˙ www.tendence.messefrankfurt.com ˙

© Messe Frankfurt Exhibiton, Petra Welzel
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© Devon Visual Group

PUB

Intercasa Concept
Muito mais que decoração
Much more than decoration

De 11 a 16 de Outubro irá decorrer, na FIL, a 35ª edição da Intercasa Concept, a Feira Internacional
de Soluções e Conceitos Globais de Decoração.
Este ano a exposição irá focar-se sobre as mais modernas e tecnológicas criações de mobiliário
e decoração, promovendo os respectivos sectores nacionais.
Inserido no âmbito da Intercasa Concept, realizar-se-á em simultâneo a segunda edição do Lisboa
Design Show, uma mostra mais direccionada para as últimas tendências ao nível do design,
apresentando dois novos espaços: o Craft Design e o Eco-Design. O primeiro a incidir em artigos
de moda, bijutaria e joalharia, enquanto o segundo reitera a ideia de que o design também
pode ser “verde”.
Lisbon’s FIL exhibition centre will welcome the ‘International Decoration Solutions and Global
Concepts Fair' from the 11th to the 16th of October.
This year the exhibition will focus on the most modern and technological creations in the world
of furniture and decoration, promoting the respective national sectors.
As part of the Intercasa Concept, the second edition of the Lisboa Design Show will take place at
the same time. The show featuring the latest trends in the design arena presents two new spaces:
Craft Design and Eco-Design. The former including fashion items, jewellery and accessories, while
the second is to reiterate the idea that design can also be “green”.
˙ www.intercasa.fil.pt ˙
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© Santos Almeida

Artù

Sinuosos e Atraentes
Sinuous and Attractive

Puck

Luz Reconfortante
Comforting Light

Em preto, branco, azul ou areia, Artù é uma colecção
de candeeiros da modoluce de formas ziguezagueantes.
A luz, em Artù, escapa para o exterior através das aberturas
existentes entre as bases coincidentes que o formam. Uma
luz que é, desta forma, difusa e não invasiva, tornando
os espaços acolhedores.

De linhas limpas e lineares, Puck, que Alessandro Crosera
desenhou para a marca Aureliano Toso, do grupo FDV, é um
candeeiro de fino metal branco que favorece a difusão da luz.
A peça, que combina design com uma tecnologia avançada e
especialmente indicada para interiores, é ideal para funcionar
como candeeiro de parede, conferindo mais carácter aos
espaços, graças à luz quente e reconfortante que emana.

In black, white, blue or sand coloured, Artù is a collection
of zigzagging lamps from modoluce.
The light, in Artù, escapes to the exterior through openings
in between the coinciding bases that make it up. A light
that is therefore diffuse and non invasive, making spaces
all the more welcoming.
˙ www.modoluce.com ˙

With its clean and straight lines, Puck, designed by Alessandro
Crosera for the brand Aureliano Toso, part of the FDV group,
is a lamp of fine white metal that favours the diffusion of light.
The piece combines design with advantage technology is
especially suited to interiors, while ideal as a wall light, giving
spaces more character thanks to the warm and comforting
light it emanates.
˙ www.leucos.it ˙

Calabash

Tributo à Natureza
Tribute to Nature
A Natureza foi a inspiração de Boris Berlin e Poul
Christiansen na hora de criar Calabash, para a marca
Lightyears. Os designers da Komplot basearam-se nas formas harmoniosas e simples da abóbora
cabaça para criarem objectos orgânicos e modernos.
A superfície espelhada de Calabash é um tributo
à famosa Cloud Gate, escultura que Anish Kapoor
fez para o Millennium Park, em Chicago. Tal como
a nuvem portão de Kapoor, Calabash reflecte a luz
envolvente, criando uma perfeita ligação entre
observador e objecto.
Nature was the inspiration for Boris Berlin and Poul
Christiansen when they came up with Calabash for
the Lightyears brand. The designers from Komplot
have based their creations on the harmonious
and simple forms of the calabash to come up with
organic and modern objects. The mirrored surface of
Calabash is a tribute to the famous Cloud Gate, the
sculpture Anish Kapoor made for Millennium Park in
Chicago. Just like Kapoor’s gate, Calabash reflects
the surrounding light, creating a perfect connection
between the observer and the object.
˙ www.lightyears.dk ˙
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Green Islands

Descanso Insular
Insular Relaxation
O reconhecido designer francês Jean-Marie Massaud arquitectou
estas “pequenas” ilhas para o puro deleite de um descanso e relaxamento
merecidos. Green Islands, da marca sueca Offecct, combinam um divã e um
espaço para pequenas plantas. A vegetação passa a fazer parte da mobília,
como se dormitássemos num pequeno paraíso insular entre as verdes folhas
de uma árvore. Refúgios disponíveis em forma quadrangular ou circular e em
tom verde e branco.
Renowned French designer Jean-Marie Massaud has created these “small” islands for the pure
delight of some well deserved rest and relaxation. Green Islands, from Swedish brand Offecct,
combines a divan and a space for small plants. The vegetation becomes part of the furniture,
as if you were sleeping in small insular paradise between the green leaves of a tree. The
refuges are available in quadrangular or circular shape and in green or white.
˙ www.offecct.se ˙

Lagoon

Mergulhos de Sossego
Peaceful Diving
Imergir profundamente numa “lagoa” de repouso é
mergulhar em Lagoon. O sofá circular da Solpuri é ideal para
aquele final de tarde no jardim a apreciar o pôr-do-sol. Com
uma cobertura protectora em polietileno, Lagoon é muito
confortável e é à prova de intempéries, sendo ideal para
espaços ao ar livre. Pode igualmente ser equipada com um
mecanismo giratório, e, além de fabricado em branco de alto
brilho e antracite, a versão branco-transparente pode ser
complementada com iluminação interior LED.
Rimbou Venus

Plunging deep into a “sea” of relaxation is diving into Lagoon.
The circular sofa from Solpuri is ideal for a late afternoon
in the garden enjoying the setting sun. With a protective
polythene cover, Lagoon is very comfortable and weather
proof, making it perfect for outdoor spaces. It can also be
fitted with swivel mechanism and besides being made in high
gloss white and anthracite, the white-transparent version
can be complemented with interior LED lighting.
˙ www.solpuri.com ˙

Sombra Natural
Natural Shade
A marca belga Umbrosa, especialista em chapéus-de-sol modernos e originais, criou
a linha Rimbou Venus. Inspirada nas folhas das plantas, a colecção permite desfrutar
de frescas sombras na sua espreguiçadeira favorita, possuindo três anos de garantia
por anti-descoloração.
Belgian brand Umbrosa, specialist in modern and original sun shades, has created the
Rimbou Venus range. Inspired by plant leaves, the collection allows the enjoyment of
refreshing shade as you lie on your favourite sun lounger, and peace of mind thanks
to the three-year anti-decolouration guarantee.
˙ www.umbrosa.be ˙
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Plex Pendolo

S’well

O Antigo é Moderno
Old is Modern

Amigas do Ambiente
Friends of the Environment

Com o Plex Pendolo, da marca italiana Diamantini &
Domeniconi, os pêndolos deixam de ser um exclusivo
de relógios antigos e passam a integrar-se em objectos
modernos e minimalistas, num casamento perfeito.
Disponíveis em amarelo, laranja e verde, os relógios podem
ser combinados com diferentes molduras, para um aspecto
ainda mais irreverente.

Bonitas e práticas, as garrafas S’well são sobretudo amigas do planeta, pois constituem uma
alternativa às poluentes garrafas de plástico. Além de serem, à partida, inquebráveis, elas
permitem armazenar e conservar água fria ou quente, conforme os gostos ou as estações do ano.
Pretty and practical, S’well bottles are in particular friends of the planet, as they offer an
alternative to polluting plastic bottles. Besides being unbreakable, they also enable the storage
and preservation of cold or hot water, depending on taste or the time of year.
˙ www.swellbottle.com ˙

With Plex Pendolo, from Italian brand Diamantini &
Domeniconi, pendulums are no longer exclusive to old
clocks and become part of modern and minimalist
objects, in the perfect union.
Available in yellow, orange and green, the clocks can be
combined with different frames, for an even more
irreverent look.
˙ www.diamantinidomeniconi.it ˙

Cube

O misticismo da rádio voltou
The mysticism of radio returns

DATA clip

Digital e Tradicional
Digital and Traditional

Herdeiro do lendário ts502, desenhado por Richard
Sapper e Marco Zanuso em 1964, o Cube é um rádio com
uma filosofia e um design únicos, baseados na confiança,
facilidade em usar, beleza e tecnologia avançada.
O Cube está disponível numa versão de rádio tradicional,
que se abre em duas formas cúbicas semelhantes quando
se carrega num botão, ou em versão despertador.

É uma pen USB e é simultaneamente um clip. O Data Clip, concebido
pela Nendo para a Telecom, permite armazenar documentos em
formato digital e, graças ao seu formato ergonómico, agregar papéis ou
cartões-de-visita, como se de um normal clip se tratasse.
A Nendo, responsável pelo projecto, afirma que para este Data Clip
recorreu a um design que reclama um novo relacionamento entre a vida
quotidiana e os processos digitais. Um objecto que tem mais do que
uma função, espelho das exigências da vida moderna.

Legacy of the legendary ts502, designed by Richard Sapper
and Marco Zanuso in 1964, the Cube is a radio with unique
philosophy and design, based on trust, ease of use, beauty
and advanced technology.
The Cube is available in a traditional radio version, which
opens into two similar cubic shapes when you press
a button, in an alarm clock version.
˙ www.brionvega.it ˙

It is a USB stick and at the same time a paperclip. The Data Clip,
designed by Nendo for Telecom, allows the storage of documents
in digital format and, thanks to its ergonomic format, holds together
papers or business cards, like any other paperclip would. Nendo, in
charge of the project, says that it chose a design for Data Clip that
aims for a new relationship between daily life and digital data. An
object that has more than one function, reflecting the demands
of modern life.
˙ www.nendo.jp ˙
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Gerard Darel

Viagem aos anos 70
Trip to the 70s
Mademoiselle Tara

A nova colecção Outono/Inverno de Gerard Darel é uma viagem aos
anos 70. Fiéis ao estilo da marca, as peças respondem também aos
códigos da época com cores suaves, mas intensas, numa mistura
entre tecidos estampados e outros gráficos.
Nesta colecção de Gerard Darel estão na moda os trench coats, as
calças compridas e as blusas em cores sólidas e estampadas, assim
como o couro, flexível e fino, as malhas, quentes e urbanas, os cintos,
as sabrinas e os ténis botas.
The new Autumn/Winter collection by Gerard Darel is a trip to the
1970s. Loyal to the brand’s style, the pieces also respond to the
codes of the era with soft yet intense colours, in a blend between
printed fabrics and other graphic designs.
In this Gerard Darel collection trench coats are all the rage, joined
by long trousers and blouses in solid colours and prints, as well as
leather, fine and flexible, knitwear, warm and urban, belts, ballet
pumps and tennis pumps.

A elegância das jovens parisienses
The elegance of young Parisians
Mademoiselle Tara é a linha divertida, fresca, livre
e espontânea de Tara Jarmon. Inspirada no charme
e elegância das jovens parisienses, esta é uma
colecção para o Outono/Inverno com um espírito
couture, cores apelativas, uma certa elegância
retro, uma impertinência não provocadora e uma
exuberância subtil. Para looks jovens com toques
clássicos, bem ao jeito da capital francesa.

Mademoiselle Tara is the fun, fresh, free and
spontaneous range from Tara Jarmon. Inspired by
the charm and elegance of young Parisians, this is
a collection for the Autumn/Winter with a sense
of couture, attractive colours, a touch of retro
elegance, a non provocative impertinence and subtle
exuberance. For young looks with classic touches,
matching the style of the French capital.
˙ www.tarajarmon.com ˙

˙ www.gerarddarel.com ˙

Miss Sixty

Para mulheres citadinas
For city women
Casual-chic, confortável e repleta de detalhes sofisticados.
É assim a nova colecção Outono/Inverno da Miss Sixty, abundante
em peças versáteis e funcionais e, ao mesmo tempo,
profundamente femininas. Trata-se de roupa adequada para
mulheres citadinas, que a podem usar quer em trabalho quer
em lazer, através da combinação dos diferentes coordenados.
Casual-chic, comfortable, and packed with sophisticated details
– this is the new Autumn/Winter collection from Miss Sixty, rich
in versatile and functional pieces and, at the same time, deeply
feminine. This is a style of clothing suited to city women, who can
wear it at work and at play, through the combination of different
coordinated pieces.
˙ www.misssixty.com ˙
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Longchamp

Minúcias Jóias

A elegância de Kate Moss
The elegance of Kate Moss

Sedução Natural
Natural Seduction

A nova colecção de malas Outono/Inverno da Longchamp
inclui um conjunto de objectos desenhados e apresentados
em colaboração com a modelo internacional Kate Moss. São
malas elegantes, de tons sóbrios e tamanhos variados, que
facilitam a sua utilização quer em ambiente profisisonal,
quer em momentos de lazer.

Coquette, a nova colecção da Minúcias Jóias, utiliza
a prata oxidada e a zircónia para criar peças com
brilho e elegância. Inspirada pela Natureza, a
colecção incorpora elementos clássicos, mas também
românticos, como flores e laços delicados.
De produção maioritariamente artesanal, esta é uma
colecção de acessórios intemporais, para mulheres
dinâmicas, criativas, sedutoras e femininas.

The new Autumn/Winter bag collection from Longchamp
includes a series of objects designed and presented in
collaboration with international model Kate Moss. They
are elegant bags in simple colours and assorted sizes, which
ensure their use in both a professional environment and
in moments of leisure.
˙ www.longchamp.com ˙
Lobo Taste

˙ www.minuciasjoias.pt ˙

Retro Emocional
Emotional Retro
O novo conjunto de óculos de sol da Lobo Taste, de
inspiração retro, é uma combinação entre tradição, emoção
e contemporaneidade. A acompanhar cada par de óculos vem
uma bonita caixa em madeira, também made in Portugal.
Localizada no Palácio das Artes, na baixa do Porto, a Lobo
Taste, projecto de Paulo Lobo, reúne peças de artesanato
português, feitas com técnicas tradicionais, numa tentiva
de redesenhar objectos que fazem parte da cultura nacional,
mas também internacional, incorporando tradição e design.
The new sunglasses set from Lobo Taste, with its retro
inspiration, is a combination between tradition, emotion
and contemporary flair. Each pair of sunglasses comes
with a lovely wooden box, also made in Portugal.
Located in the Palácio das Artes, in Oporto’s centre,
Lobo Taste, a Paulo Lobo project, brings together pieces
of Portuguese craftsmanship, made using traditional
techniques, in an attempt to redesign objects that
are part of the national culture, but also international,
incorporating tradition and design.

Coquette, the new collection from Minúcias Jóias, uses
oxidised silver and zirconia to create pieces that sparkle
with elegance. Inspired by nature, the collection includes
classic elements, but also romantic ones, such as flowers
and delicate bows.
Produced for the most part by hand, this is a collection of
timeless accessories for dynamic, creative, seductive and
feminine women.

Lacoste

Alegria no adeus ao Verão
Happy as we say goodbye to summer
Divertida e original, Goa Day-Glo é a nova colecção de
relógios da Lacoste. Em rosa sólido ou às riscas roxas
cruzadas, a condizer com o mostrador, a caixa e a presilha
em cores contrastantes, em rosa color-blocked e verde
ou em verde e roxo com uma combinação de riscas no
mostrador, e caixa e presilha em preto, ou ainda em preto
e rosa ou às riscas azuis, com caixa e presilha em laranja
ou em verde, estes relógios revelam-se perfeitos para uma
despedida alegre do Verão.

Fun and original, Goa Day-Glo is the new watch collection
from Lacoste. In solid pink or criss-crosses, matching the
face, the casing and the strap in contrasting colours, in
“colour-blocked” pink and green, or in green and purple with
a combination of stripes on the face, and casing and strap in
black, or also in black and pink, or with blue stripes, with the
casing and strap in orange or green, these watches make
for the perfect and joyous farewell to summer.
˙ www.lacoste.com ˙

˙ www.lobotaste.com ˙
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The danger
of our fat cells
They are part of every animal organism and the explanation is simple: the more you eat and the
less you move the larger the cells storing the body’s fat become. If you don’t take care the step
from being simply overweight to being obese can be shorter than you could ever want. But
there is another type of fat that is very dangerous for health and which affects more and more
people: abdominal fat.
We all have a different number of fat cells around our body, some more than others, often
depending on our genetic makeup. These subcutaneous fat cells, called adipocytes, condition
the type of body we will have and the distribution of body fat. The resulting shapes can be
classed as ‘apple’, where fat is located around the waistline and abdomen, or ‘pear’, where the
fat concentrates in the hips, buttocks and thighs.

O perigo das nossas
células gordas

When we talk about dieting, there is normally some confusion between losing weight and
losing fat. A person can go on a diet which does lead to loss of body weight, through the loss
of water and of muscle, but which is hardly reflected in the amount of fat lost. When there is no
specific treatment associated, which promotes the loss of fact, this fact becomes all the more
obvious in crash diets, which induce rapid weight loss, with no noticeable reduction in body fat.
There are many people who are overweight that manage to bring their weight down on the
scales, but are not able to reduce the total and localised fat percentage. This means, amongst
other things, that despite weight loss you still cannot see abdominal muscles, which remain
covered by a layer of fat, which has not been lost.

Fazem parte de todos os organismos animais e a explicação é simples: quanto mais se come
e menos se movimenta mais cheias ficam as células que armazenam a gordura do corpo.
Do simples excesso de peso até à obesidade, caso não haja cuidado, pode ser um passo.
Mas há um tipo de gordura muito perigosa para saúde e que afecta cada vez mais pessoas:
a gordura abdominal.
Todos temos um número diferente de células gordas que rodeiam todo o nosso corpo, uns mais
do que outros, muitas vezes dependendo da nossa própria propensão genética. Estas células
gordas subcutâneas, chamadas adipócitos, condicionam o tipo de corpo que iremos ter
e a distribuição da gordura corporal, que pode ser tipo maçã, instalada à volta da cintura
e abdómen, ou pêra, quando se localiza nas ancas, glúteos e coxas.
Quando se fala de emagrecimento há normalmente alguma confusão entre perder peso
e perder gordura. Uma pessoa pode fazer um regime alimentar de emagrecimento que leve
realmente à perda de peso corporal, através de perda de água e de músculo, mas que tenha
pouco reflexo na quantidade de gordura perdida. Quando não há qualquer tipo de tratamento
específico associado, que promova a perda de gordura, este facto torna-se ainda mais evidente
em dietas relâmpago, que provocam uma perda de peso rápida não traduzida em perda
assinalável de gordura corporal.
Há muitas pessoas com excesso de peso que conseguem diminuir os valores na balança, mas
que não conseguem reduzir a sua percentagem de gordura total e localizada. Isto faz com que,
entre outras coisas, exista uma redução de peso mas continue a não se conseguir vislumbrar
os músculos abdominais, que continuam cobertos pela camada de gordura que não se perdeu.

“

Fazem parte de todos os organismos animais
e a explicação é simples: quanto mais se come
e menos se movimenta mais cheias ficam as
células que armazenam a gordura do corpo.

”
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The number of fat cells is defined at around the age of 16, with as much lifestyle as genetics
condition the future result. The number of fat cells remains stable. Through our dietary and
sedentary lifestyle choices, fat cells become more or less loaded with fat. When we burn the
fat contained in adipocytes we are not reducing the amount of existing cells, rather reducing
the amount of fat these cells contain, which means the adipocytes are reduced in volume. They
shrink, but they remain intact and active.
The importance of reducing the amount of fat cells present around the waistline relates to the
increase in risk of suffering cardiovascular diseases, which this fat causes. The tummy isn’t just
a matter of aesthetics (although there are improvements in this aspect too), but rather a health
problem and disease prevention. All that is needed is a 3-centimetre reduction in the waistline
for there to be an immediate reduction in the risk of suffering from cardiovascular diseases
(also a reduction in blood pressure and cholesterol levels) and type 2 diabetes.
It was important for an efficient and safe solution to exist for removing localised fat, but
which does not resort to surgical techniques. The importance of the Liposhaper Max method
in the reduction of abdominal fat lies precisely in the fact that this procedure effectively
destroys fat cells, noninvasively, with no need for surgery. That is to say, through the use of
Liposhaper Max the cells do not just reduce their fat content, because the adipocyte membrane
is effectively destroyed, causing the complete emptying of its content and keeping the cell
permanently damaged, and unable to store fat ever again. This is achieved without affecting
any other structures that are not the fat cells themselves, ensuring blood vessels, tissues
and surrounding structures remain fully intact. International research shows, through control
analysis on blood, urine and the liver, that there is no increase in cholesterol levels in the body’s
circulations or in storage in internal organs, such as the liver, derived from this gradual freeing
of fat. The fat is slowly released from the cells and is immediately metabolised by the body,
with a part used as energy and the rest eliminate by natural means, just as if it were a standard
weight loss diet.

É por volta dos 16 anos que o número de células gordas fica definido, sendo que tanto o nosso
estilo de vida como a nossa genética condicionam o resultado futuro. O número de células
gordas mantém-se estável. O que acontece é que através das nossas escolhas alimentares
e um estilo de vida sedentário as células gordas vão ser mais ou menos carregadas de gordura.
Quando queimamos a gordura contida nos adipócitos não estamos a reduzir a quantidade de
células que existe, mas sim a diminuir a quantidade de gordura que essas células contêm, o que
faz com que os adipócitos diminuam de volume. Encolhem, mas continuam íntegros e ativos.
A importância de reduzir a quantidade de células gordas que está presente no perímetro
abdominal prende-se com o aumento de risco de sofrer de doenças cardiovasculares que esta
gordura provoca. A barriga não é apenas uma questão estética (embora também se ganhe
nesse aspecto), mas sim um problema de saúde e prevenção da doença. Basta uma redução
de 3 cm no perímetro abdominal para haver uma diminuição imediata no risco de sofrer doenças
cardiovasculares (também pela diminuição dos valores de tensão arterial e colesterol)
e diabetes tipo 2.
Era importante existir uma solução eficaz e segura para a eliminação da gordura localizada,
mas que não exigisse o recurso a técnicas cirúrgicas. A importância do método Liposhaper Max
na redução da gordura abdominal reside precisamente no facto de este procedimento destruir
efetivamente as células de gordura, de forma não-invasiva, sem recurso a uma cirurgia. Ou seja,
através do Liposhaper Max as células não reduzem apenas o seu conteúdo de gordura, porque
a membrana do adipócito é efectivamente destruída, provocando o esvaziamento total
do seu conteúdo e mantendo a célula permanentemente danificada, sem capacidade de voltar
a armazenar gordura. Isto é conseguido sem afetar quaisquer outras estruturas que não sejam
as próprias células gordas, mantendo intactos os vasos sanguíneos, todos os tecidos
e todas as estruturas circundantes. Estudos internacionais comprovam, através de análises de
controlo ao sangue, urina e fígado, que não há aumento dos valores de colesterol em circulação
no organismo ou em armazenamento nos órgãos internos, como o fígado, derivado dessa
libertação gradual de gordura. A libertação da gordura das células é lenta e é prontamente
metabolizada pelo organismo, sendo uma parte utilizada como energia e o restante eliminado
pelas vias naturais, tal como se de uma vulgar dieta de emagrecimento se tratasse.
Bastam três centímetros de redução do perímetro abdominal para diminuir imediatamente o
risco de sofrer doenças cardiovasculares, e os resultados que são alcançados com o Liposhaper
Max representam valores na ordem dos 10 cm de redução de medidas corporais. E isso é
conseguido com uma técnica totalmente não-invasiva, sem cortes, sangue, anestesia ou dor.
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All that is needed is a 3-centimetre reduction in the waistline for there to be an immediate
reduction in the risk of suffering from cardiovascular diseases, and the results achieved with
Liposhaper Max represent values of around 10 centimetres reduction in body measurements.
And this is achieved through a fully non-invasive technique, without incisions, blood,
anaesthetics or pain.

“

They are part of every animal organism
and
the explanation is simple: the more you eat
and the less you move the larger the cells
storing the body’s fat become.

”
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˙ Range Rover Evoque

Robustez Desportiva
Tough and Sporty

˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ Land Rover Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given

Apresentado há cerca de um ano no Salão do Automóvel de Paris, só agora chegou aos mercados e às estradas de mais de 160 países.
O novo Range Rover Evoque é assumidamente possante e desportivo, quer pelas feições exteriores de cross-coupé de luxo, quer pelo
seu interior. A modernidade das linhas deste automóvel, disponível com tejadilho panorâmico, não deixa ninguém indiferente à sua
passagem, muito menos a quem o conduz. Possui duas versões turbo diesel com tracção 4x4, com 150 cv
ou 190 cv, e uma versão turbo diesel com tracção 4x2.
Unveiled about a year ago at the Paris Motor Show, only now does this vehicle reach the markets and streets of more
than 160 countries.
The new Range Rover Evoque is professedly powerful and sporty, both for its exterior luxury cross-coupe
features and for its interior. The modern lines of this car, available with a panoramic roof, leave no one
unimpressed as it passes, especially those who drive it. The new model is available in two 4X4
turbo diesel versions, in 150 bhp and 190 bhp, and a 4X2 turbo diesel version.

A eficiência dos motores turbo a gasolina e diesel fazem
com que o Range Rover Evoque tenha um nível de
emissões de CO2 extremamente reduzido. Além disso,
o carro detém uma caixa automática de seis velocidades
e sistema stop/start de série em todos os modelos a
gasóleo equipados com caixa manual.
O design do habitáculo prima pela elevada qualidade dos
materiais e excepcionalidade dos acabamentos. Assim,
a solidez e horizontalidade do painel de instrumentos
horizontais foram arrojada e desportivamente combinadas
com as poderosas linhas verticais da consola central.
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The efficiency of the petrol and diesel turbo engines
ensures that the Range Rover Evoque boasts very low
carbon emissions. Besides this, the car has a six speed
automatic transmission and start/stop system as standard
in every diesel model fitted with manual transmission.
The design of the interior focuses on the high quality of
materials and exceptional finishes. Thus the solid and
horizontal nature of the dashboard and its instruments
has been daringly and sportingly combined with the
powerful vertical lines of the central console.
˙ www.landrover.com ˙
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© Graça Viterbo

˙ Bela Vista Hotel & Spa

Ao Estilo Mediterrânico

In the Mediterranean Style
˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ Bela Vista Hotel & Spa Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given
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© Graça Viterbo

It was once a mansion from the early 20th century;
now it’s a five-star lifestyle hotel a stone’s throw from
Praia da Rocha, in Portimão. Exclusive service, a calm
setting and the care taken in every detail make the
recently opened Bela Vista Hotel & Spa the ideal
venue for the ultimate summer getaway.
Part of the Phoenix hotel collection, the hotel has 38 rooms and suites,
with interior design by Graça Viterbo, distributed throughout three buildings – Palacete,
Casa Azul and Bela Vista Jardim.
Nearly all the rooms share stunning views over Praia da Rocha, with those located within the Bela
Vista Jardim building also enjoying a terrace or garden, with sea views.
The sea is close at hand, reached along a private pathway, but for those who prefer the comfort of
calmer waters, a dip in the hotel’s striking pool, surrounded by wooden decking and sun loungers,
makes for the perfect option. If you follow up your swim with a fruity cocktail, you’ll suddenly have
the feeling that you’ve landed on the French Riviera, or on the beautiful Mediterranean coastlines
of Italy or Spain, with their terraces of gentle breezes and relaxed conversation.
In March 2012 this will all be joined by the hotel’s spa. Until then you can use your free time to visit
Portimão Marina, the region’s golf courses, or even, if the mood takes you, have a go at some of
the many water sports to be enjoyed in the waters off the Algarve.
˙ www.hotelbelavista.net ˙

Era um palacete do início do século XX, agora é um hotel
lifestyle de cinco estrelas, a meia dúzia de passos da Praia
da Rocha, em Portimão. O serviço exclusivo, o ambiente
calmo e o cuidado em cada pormenor tornam o Bela Vista
Hotel & Spa, recentemente inaugurado, ideal para uma última
escapadinha de Verão.
Integrado na colecção de hotéis Phoenix, o hotel tem 38
quartos e suítes, com decoração de Graça Viterbo, divididos
pelo Palacete, pela Casa Azul e pelo Bela Vista Jardim. Quase
todos os quartos têm em comum vistas soberbas sobre a
Praia da Rocha, sendo que os do edifício Bela Vista Jardim
usufruem ainda de um terraço ou jardim, com vista para o mar.
A praia está mesmo ali, acessível através de um caminho
privado, mas para os que preferem o conforto de águas mais
calmas, um mergulho na bela piscina do hotel, rodeada por um
deck de madeira e por espreguiçadeiras, é a opção perfeita.
Se ao mergulho se seguir um cocktail de frutos, ter-se-á a
sensação de se estar, de repente, na Riviera Francesa ou nas
belas costas mediterrânicas de Itália e Espanha, com suas
esplanadas de ventos calmos e conversas amenas.
Em Março de 2012, a tudo isto juntar-se-á o spa do hotel.
Até lá, poderá aproveitar o tempo livre para visitar a Marina
de Portimão, os campos de golfe da região ou até, quem
sabe, praticar um dos muitos deportos náuticos disponíveis
no mar do Algarve.
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˙1

Ecookie

Orb

Tastier Coffee

Pure Movement

Café mais Apetitoso
1 ˙ Victor Lopes Mascarenhas aliou-se a um
amigo, Rodrigo Maia, e enquanto tomavam
um café reflectiram sobre a quantidade de
colheres de plástico que eram deitadas fora,
sem serem recicladas.
A partir dessa constatação a dupla projectou
o Ecookie que, além de acabar com o
desperdício, prolonga a experiência de beber
um delicioso café acompanhado por um
saboroso biscoito.

Puro Movimento
2 ˙ Como projecto de final de curso, Albrecht
Birkner trabalhou as formas naturais de uma
madeira maciça muito flexível, a Bendywood®.
Como resultado, Orb equilibra quatro barras
de madeira, ajustando-se ao corpo humano e
proporcionando uma liberdade de movimentos
e equilíbrios perfeitos para a correcta postura
da coluna e do tronco. De montagem fácil, Orb
é muito resistente.
As an end of course project, Albrecht Birkner
worked the natural forms of a very flexible
solid wood known as Bendywood®. As a result
Orb balances four bars of wood, adjusting to
the human body to provide perfect freedom
of movement and balance, for correct spine
and torso posture. Easy to assemble,
Orb is very tough.

Victor Lopes Mascarenhas joined forces with
a friend, Rodrigo Matias, and while they were
having a coffee one day they reflected on
the number of plastic spoons that get thrown
away, without being recycled.
From this moment of clarity, the duo designed
the Ecookie, which, besides putting an end to
waste, prolongs the experience of drinking a
˙ info@albrechtbirkner.com ˙
delicious coffee accompanied by a tasty biscuit.
˙ www.victorlopes.com.br ˙

˙3

Beute

Candeeiro Ecológico
Eco Lamp
˙2

3 ˙ Perante a ampla variedade de revistas, materiais
em cartão e caixas de papelão desaproveitados, Beute
assume-se como um gracioso e útil objecto que usa
e abusa de materiais descartados.
Beute é um candeeiro de talhe semicircular,
disponível em inúmeros tamanhos,
feito a partir de papelão ondulado
comprimido, uma matéria-prima com
características muito voláteis e,
acima de tudo, conscientemente
amiga do ambiente.
Given the large variety of
unused magazines, cardboard
materials and cardboard boxes,
Beute represents a fun and
useful object that uses and
abuses discarded materials.
Beute is a lamp of
semicircular shape, available
in a range of sizes, made from corrugated cardboard, a prime
material with very volatile characteristics and in particular
effectively environmentally friendly.
˙ www.herrwolke.com ˙
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BEAT
Ao ritmo de cada gesto ˙ To the rhythm of every movement
Beat é um relógio e leitor de música controlável através de
movimentos e gestos. Especialmente desenhado a pensar em todos
os que utilizam este tipo de aparelhos na prática de actividades de
fitness, o relógio integra-se naturalmente na experiência desportiva.
Não é necessário parar de correr para mudar de faixa, basta mover
o pulso num movimento programado e o leitor vai facilmente buscar
a sonoridade que melhor se adequa ao ritmo da corrida.
Para além disso, Beat fornece indicações de tempo, distância e
batimento cardíaco, à medida que a actividade desportiva é praticada.
Com uma capacidade de 16Gb, o relógio é também uma pen, que
permite armazenar milhares de músicas e guardar o desempenho
de cada caminhada ou corrida, passando-o depois para o computador.
O que significa que Beat é também uma espécie de personal trainer,
que o ajudará a atingir mais facilmente os seus objectivos desportivos.

Beat is a watch and an mp3 player that is controlled through
movements and gestures. Especially designed for those who use
these kinds of devices when practicing sport and fitness, the watch
fits naturally into the sporting experience. You don’t need to stop
running to change track, just move your wrist in a programmed
movement and the player will easily search for the sound that best
suits the rhythm you are running at.
Besides this, while you practice your sport Beat provides information
about your pace, the distance you’ve covered and your heart rate.
With a 16 GB capacity, the watch is also a USB drive, allowing you to
store thousands of tracks and to record your performance during each
walk or run, before transferring this info to your PC. This means that
Beat is also a kind of personal trainer, helping you to achieve your
sporting goals more easily.
˙ www.beatnow.com ˙
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Feira˙Feria Hábitat Valencia
20 - 24 Setembro ˙ September
Mobiliário, iluminação, decoração, têxteis-lar, estofos,
tapeçarias, espaços de lazer e ao ar livre e cozinha… um
mundo de soluções e propostas que irão estar patentes
numa das maiores feiras internacionais do sector em
Espanha – a Feira Hábitat Valencia.
Esta exposição é uma plataforma ideal de negócios,
sobretudo para as grandes empresas que queiram
fortalecer a sua presença no mercado espanhol, fazendo
ponte com o comércio latino-americano.
Este ano, os organizadores contam com a presença
de visitantes de 26 países, muitos deles de mercados
emergentes como África, países de Este, do Médio-Oriente e das Américas.

Furniture, lighting, decoration, home textiles, fabrics, rugs
and carpets, leisure spaces, open air and kitchen... a world
of solutions and ideas that will be on show at one of the
largest international fairs of the sector in Spain – the Feria
Hábitat Valencia.
This exhibition makes an ideal business platform,
especially for large companies that want to strengthen
their presence in the Spanish market, building a bridge
with the Latin American market.
This year the organisers are welcoming visitors from 26
countries, many of them from emerging markets such as
Africa, the Far East, the Middle East and from the Americas.
˙ www.feirahabitatvalencia.com ˙

Concreta
Feira Internacional
de Construção e Obras Públicas
˙ International Construction
and Public Works Fair

18 - 22 Outubro ˙ October
A comemorar 25 anos, a Concreta volta à Exponor. Destinada
aos profissionais do sector, a Feira Internacional de Construção
e Obras Públicas pretende reanimar os representantes da área
e promover novos negócios com base na exibição de novos
materiais de construção, cerâmicas, pavimentos, pré-fabricados,
entre muitos outros produtos e inovações. Este ano surge com
uma novidade: simultaneamente irá decorrer o ENDIEL – Encontro
para o Desenvolvimento do Sector Eléctrico e Electrónico que
abordará os smart grids e as energias renováveis.

To mark 25 years, Concreta returns to the Exponor exhibition
venue. Aimed at professionals working in the sector, the
International Construction and Public Works Fair hopes to give
a boost to representatives in the field and to promote new
business through the exhibition of new construction materials,
tiles and flooring, prefab products and many other ideas and
innovations. This year has a new feature: taking place parallel to
the fair, ENDIEL – “Meeting for the Development of the Electrical
and Electronics Sector”, which will broach the issues of ‘smart
grids’ and renewable energies.
˙ www.concreta.exponor.pt ˙
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EXD’11/Lisboa
28 Setembro - 27 Novembro

28th September - 27th November
A EXD’11 – Experimenta Design – é a bienal
internacional de Lisboa totalmente dedicada
à discussão e reflexão sobre o design, a arquitectura
e a criatividade contemporâneas.
Sob o tema «Useless», a sexta edição tem uma
programação única com inúmeros eventos e exposições,
além de motivar a (re) descoberta do património
arquitectónico e cultural da capital portuguesa seguindo
um itinerário a pé.
Durante a semana inaugural (de 28 de Setembro a 2
de Outubro) irão decorrer as Conferências de Lisboa
e as «Open Talks», debates temáticos com diversos
especialistas das áreas presentes na Bienal.
EXD’11 – Experimenta Design – is the Lisbon
international biennial entirely dedicated to the
discussion of and reflection on contemporary
design, architecture and creativity.
Under the theme «Useless», the sixth edition has a
unique programme with assorted events and exhibitions,
while at the same time promoting the (re)discovery of
the architectural and cultural heritage of the Portuguese
capital following a walking itinerary.
During the opening week (from September 28th to
October 2nd) the ‘Lisbon Conferences’ will be held, along
with the «Open Talks», themed debates with varied
specialists from the fields present at the biennial.

World Architecture Festival
2 - 4 Novembro ˙ November
Pelo quarto ano consecutivo, o World Architecture Festival,
o maior evento global e interactivo de arquitectura,
regressa a Barcelona.
O júri irá votar naquele que considera ser o Edifício Mundial do
ano – Prémio WAF, projectos divididos ao longo de três secções
principais: edifícios concluídos, projectos estruturais
e projectos futuros (em execução).
A par da celebração de grandes obras arquitectónicas,
o festival também contará com diversas apresentações,
seminários, exposições e palestras, além de uma
competição estudantil.
For the fourth year in a row, the World Architecture Festival,
the largest global and interactive architecture event,
returns to Barcelona.
The jury will decide on what it considers the World Building
of the Year – the WAF Awards, for projects split into three
major categories: completed buildings, structural projects and
future projects (under construction).
Besides celebrating major architectural works, the festival will
also include various presentations, seminars, exhibitions and
talks, as well as a student competition.
˙ www.worldarchitecturefestival.com ˙

˙ www.experimentadesign.pt ˙
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