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Mal demos conta do tempo
passar e, ao fim ao cabo, estamos prestes a virar mais uma página,
mais um novo ano repleto de alegria e satisfação em levar até si o
melhor da arquitetura, design e tendências.
Contudo, não encerramos 2011 sem lhe apresentar segredos
tão especiais como o ambiente campestre da casa La Cornette, a
contemporaneidade do Edifício Alcatel-Lucent e a próxima Capital
Mundial do Design – Helsínquia.
E esta edição da House Traders guarda ainda um fantástico especial
totalmente dedicado às últimas novidades no mundo da iluminação.
Para os próximos 365 dias, mais do que um novo ano, prometemos ter
um espírito reavivado e diferente, seguindo o lema do escritor inglês
G. K. Chesterton «o objetivo de um ano novo não é que nós deveríamos
ter um ano novo. É que nós deveríamos ter uma alma nova» …

A New Year

We’ve only just realised that time
is passing, when, here we are again, preparing to turn another page,
another new year filled with joy and satisfaction in bringing you the
best of architecture, design and trends.
We won’t, however, say goodbye to 2011 without revealing some
special secrets, such as the rural atmosphere of La Cornette houses,
the contemporary flair of the Alcatel – Lucent building and the next
World Design Capital – Helsinki.
And this issue of House Traders also brings you a fantastic
special feature dedicated entirely to the latest news from the
world of lighting.
For the next 365 days, more than just a new year, we promise to
return with a revived and different spirit, following the motto of
English writer G. K. Chesterton – “The object of a new year is not that
we should have a new year. It is that we should have a new soul”...

˙ Patrícia Ramos Editora Editor
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Esta edição foi escrita segundo as normas do novo acordo ortográfico.
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Edifício Libertas

Reabilitação Marcante ˙ Outstanding Renovation

Concurso Parque Olímpico Rio 2016
Rio 2016 Olympic Park Tender

Portugueses em Destaque ˙ Portuguese under the Spotlight
O gabinete português Risco ficou
classificado em terceiro lugar no Concurso
Público Internacional para a seleção do
melhor Plano Geral Urbanístico para o
Parque Olímpico e Paraolímpico Rio 2016,
situado na Barra da Tijuca.
O programa do concurso determinava
três fases: Plano Geral Urbanístico dos
Jogos Olímpicos, Plano de Transformação
Pós-Jogos, e Plano de Longo Prazo para
o Legado. Contudo, o projeto de Nuno
Lourenço, Carlos Cruz, Tomás Salgado
e Jorge Estriga tinha por base um
ajustamento vital para otimização do
processo de planeamento, eliminando
o plano de transformação pós-jogos.
Segundo o ateliê, o modo dos jogos e
o legado deveriam coexistir no mesmo
espaço, em tempos distintos, porém sem
demolir e reconstruir tudo de novo.

Em pleno coração da cidade de Lisboa, na Av. da Liberdade, o Grupo Libertas promoveu a reabilitação de um edifício do séc. XIX, preservando
integralmente a fachada datada de 1890.
Com uma área total de 1181m² para escritórios e 460m² de espaços comerciais, a reconstrução destina-se às sedes de grandes empresas
nacionais ou internacionais.
Sendo o primeiro edifício de escritórios reabilitado com classificação energética «A», o Edifício Libertas possui ainda um centro de escritórios no
primeiro andar, o Liberoffice, que faculta serviços especiais para os inquilinos como idas aos correios, salas de reunião com serviço de café, entre outros.
In the heart of the city of Lisbon, on the Avenida da
Liberdade, Libertas Group had backed the renovation
of a 19th century building, fully preserving the façade
dating from 1890.
With a total area of 1181 square metres of office
space and 460 square metres of commercial space,
the reconstruction is designed for head offices of
large national or international companies. As the first
renovated office building with ‘A’ class energy rating,
the Edifício Libertas building also features an office
centre on the first floor, the Liberoffice, providing
special services for tenants such as trips to the
post office, meeting rooms with café service,
among others.

Portuguese architecture practice Risco
came third in the international public
tender for the selection of the best urban
master plan for the Rio 2016 Olympic and
Paralympic Park, to be located at Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro.
The contest’s programme determined
three phases: an urban master plan
for the Olympic Games, a post-games
transformation plan, and a long term legacy
plan. But, the project by Nuno Lourenço,
Carlos Cruz, Tomás Salgado and Jorge
Estriga was based on a vital adjustment to
optimize the planning process, eliminating
the post-games transformation plan.
According to the studio, the games mode
and the legacy should coexist in the same
space at different times, however without
demolishing and rebuilding everything all
over again.

˙ www.libertas.pt ˙ www.aguirrenewman.com ˙

˙ www.risco.org ˙

Edifício Foz Diogo Botelho

Projeto Premium ˙ Premium Development

«Leaf Awards 2011»

Living Foz Vencedor ˙ Living Foz Winner
Na nona edição dos reconhecidos prémios
«Leaf Awards», mais uma representação
portuguesa ganha notoriedade.
O edifício Living Foz, projetado pelo estúdio
dEMM Arquitetura venceu o prémio na
categoria «Young Architect of the Year».
Em competição estavam mais de 40
finalistas de todo o mundo, mas segundo
o júri, o projeto nacional mereceu a vitória
pela forma como privilegiou «as relações
entre interior e exterior, de modo a usufruir
a vista panorâmica e a exposição solar».
At the ninth edition of the renowned
“Leaf Awards’, another Portuguese
representative came under the spotlight.

The Living Foz building, designed by the dEMM Arquitetura
studio won the award in the ‘Young Architect of the
Year” category.
More than 40 finalists from around the world took part in the
competition, but according to the jury, the national project
deserved to win due to the way it favoured “the relationship
between interior and exterior, in order to take advantage
of the panoramic view and sun exposure”.
˙ www.demm.pt ˙

A Espart, empresa do Grupo Espírito Santo, acaba de inaugurar
o Edifício Foz Diogo Botelho.
O empreendimento de elevada qualidade, projetado pelo arquiteto
Arnaldo Brito, evidencia-se pela localização privilegiada na zona
da Foz do Porto, com vista maravilhosa sobre o Douro. São 36
apartamentos de tipologia T1 a T4 com quatro frentes, jardim
privativo, além de interiores exclusivos e luxuosos, com cozinhas
totalmente equipadas, aspiração central e vídeo-porteiro a cores.

Espart, a company of the Espírito Santo Group, has just inaugurated
the Foz Botelho Diego Building.
The high quality development, designed by architect Arnaldo Brito,
stands out for its prime location in the Foz do Porto area, offering
stunning views over the River Douro. There are 36 apartments, ranging
being one-bedroom, four-bedroom with four unconnected façades, with
private garden, as well as exclusive and luxurious interiors, with fully
equipped kitchens, central vacuum cleaning, and colour video intercom.
˙ www.fozdiogobotelho.com ˙
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N Cozinhas e Banhos
Na vanguarda das novas tendências ˙ At the forefront of new trends

«N cozinhas e banhos» atingiu um patamar de excelência no momento
de estilizar, remodelar ou criar um ambiente. Com espaço na cidade do
Porto, na zona das Antas, prepara-se agora para apresentar a nova
colecção de mobiliário de cozinha. Esta surge, seguindo as novas
tendências, em tons naturais e linhas elegantes.
Primando pela originalidade e perfeição, estruturada com uma equipa
de profissionais de excelência e aliada a designers de prestígio mundial,
a «N cozinhas e banhos» segue assim o seu percurso de sucesso.

«N cozinhas e banhos» has reached a level of sheer excellence in
styling, remodelling or creating an environment. With a showroom in
the city of Oporto, in the Antas district, it is now preparing to present
its new collection of kitchen furniture. Following the new trends, the
collection presents of natural tones and elegant lines.
Striving for originality and perfection, equipped with a team of
excellent professionals, supported by world-renowned designers,
«N cozinhas e banhos» thus follows its path to success.

PU B

Represtor
Telas Versáteis
Versatile Blinds

Acabadas de lançar pela Represtor, as novas telas de
sombreamento Screen garantem um sistema de proteção solar
mais ativo, elegante e adaptável a cada ambiente, interior ou
exterior, permitindo um controlo equilibrado da entrada de
luz e, consequentemente, a criação de uma atmosfera mais
confortável e aprazível.
Os diferentes modelos da nova gama são absolutamente
versáteis, estando disponíveis numa ampla variedade de cores,
sendo possível a dupla-face dos tecidos.
Com os seus gabinetes de arquitetura e decoração, a Represtor
assume o compromisso do melhor aconselhamento aos seus
clientes, dispondo de uma oferta de soluções inovadoras e
repletas de design.

Freshly launched by Represtor, the new range of Screen shading blinds ensures a more active, elegant and adaptable sun
protection system for any environment, indoors or outdoors, allowing a balanced control of incoming light and thus creating
a more comfortable and enjoyable atmosphere.
The different models of the latest range are highly versatile, and available in a wide variety of colours, with fabrics able to be
two sided. With their architecture and interior design studios, Represtor is committed to giving the best advice to their clients,
while offering innovative and design rich solutions.
˙ www.represtor.com ˙

Sofá Mah Jong ˙ Sofa
Celebrar o Conforto ˙ Celebrating Comfort
Há 40 anos que a criatividade do pintor, escultor e designer Hans
Hopfer preenche de bem-estar, descontração e alegria as salas de
muitas casas através do mítico sofá Mah Jong, criado em 1971 para
a casa francesa Roche Bobois.
Com total liberdade de molde e funcionamento, Mah Jong possibilita
formas ilimitadas de composição, adaptando-se consoante o espaço,
a situação e/ou pessoa.
Poltrona, sofá, chaise-longe ou cama, Mah Jong encoraja a uma
modificação e experimentação contínuas, sendo um verdadeiro ícone
da decoração que já foi personalizado pela Kenzo e Missoni Maison e
pelo estilista Jean Paul Gaultier.

For 40 years, the creativity of painter, sculptor and designer Hans
Hopfer has been filling the living rooms of many houses with wellbeing, relaxation and joy through his legendary Mah Jong sofa, created
in 1971 for the French house of Roche Bobois.
With its total freedom of form and function, Mah Jong enables
unlimited composition variations, adapting according to the space,
situation and/or person.
Armchair, sofa, chaise longue or bed, Mah Jong encourages continuous
change and experimentation. This is a true interior design icon, which
has already been customized by Kenzo and Missoni Maison and by
designer Jean Paul Gaultier.
˙ www.roche-bobois.com ˙

h o u s e ˙ n COISAS - Desi g n ˙ 1 1

1 2 ˙ n COISAS c u lt u r a ˙ c u lt u r e

Bordallo Pinheiro
«16 BB – Bordallianos do Brasil» ˙ «16 BB – Bordallianos of Brazil»
Indiscutível marca da cultura portuguesa no mundo, o legado das faianças de
Rafael Bordallo Pinheiro vai ser reinterpretado por 16 grandes artistas plásticos
brasileiros da atualidade.
Com o intuito de internacionalizar a marca com mais de 125 anos, este projeto,
intitulado «16 BB – Bordallianos do Brasil», irá apresentar, no final de 2012, duas
exposições, uma em Lisboa e outra em São Paulo, com as 16 peças de faiança de
edição limitada a 250 exemplares.
Indisputably a landmark brand of Portuguese culture in the world, the legacy
of Rafael Bordallo Pinheiro faience pottery will be reinterpreted by 16 major
contemporary Brazilian artists.
With the aim of internationalizing the brand, now over 125 years in age, the
project, entitled «16 BB - Bordallianos of Brazil», will feature two exhibitions at
the end of 2012, one in Lisbon and another in São Paulo, presenting 16 pottery
pieces in a limited edition of 250 examples.
˙ www.bordallopinheiro.pt ˙

«Marín. Fotografias 1908-1940»
Fotojornalismo em exposição ˙ Photojournalism on display
Em colaboração com o Instituto Cervantes, o Centro Português de
Fotografia tem patente até 18 de dezembro uma mostra de imagens
marcantes de Luis Ramón Marín.
«Marín. Fotografias 1908-1940» é uma exposição que presta
homenagem a um dos grandes mestres da fotografia e do
fotojornalismo espanhóis do séc. XX.
Composições únicas a preto e branco que retratam importantes
momentos da história espanhola.

In collaboration with the Cervantes Institute, the Portuguese Centre
for Photography presents some of Luis Ramón Marín’s striking images
until the 18th of December.
The “Marín. Photographs 1908-1940” exhibition pays tribute to one
of the great Spanish masters of photography and photojournalism of
the 20th century, and reveals unique compositions in black and white
depicting important moments in Spanish history.
˙ www.cpf.pt ˙
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˙ Alçado Sul ˙ Elevation South
éch.: 1/8’ = 1’-0’’

˙ Alçado Oeste ˙ Elevation West
éch.: 1/8’ = 1’-0’’

˙ Alçado Este ˙ Elevation East
éch.: 1/8’ = 1’-0’’

˙ La Cornette

Cume Campestre
Country Peak

˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ Francis Pelletier Fotografias Photographs

˙ Alçado Norte ˙ Elevation North
éch.: 1/8’ = 1’-0’’

Construída na encosta de uma pequena
colina da cidade de Cleveland, na província do
Quebeque, a maior do Canadá, La Cornette
é assumidamente uma casa de campo aberta
para a paisagem bucólica que a circunda.
Sobre um sinuoso e oblíquo telhado modela-se
uma estrutura semelhante às antigas casas
tradicionais da região que albergavam grandes
famílias e os seus relativos.
Projetada pelo gabinete de arquitetura
canadiano yh2 como uma habitação bi-familiar, ideal para passar um fim-de-semana
mais prolongado ou umas férias tranquilas e
vagarosas, La Cornette possui uma área de
cerca de 279 m².
A irregularidade natural do terreno de
implantação funcionou como elemento
determinante para definir a construção da
residência, pautada assim por um modo
através do qual cada andar possa contactar
direta e intimamente com a serenidade
proporcionada pelo ambiente campestre.

Built on the slope of a small hill in Cleveland,
a city in Canada’s largest province, Quebec,
La Cornette is clearly a house open to the
bucolic landscape that surrounds it.
Built in the style of this region’s old traditional
homes, housing large families and their relatives,
the building is modelled under a sinuous and
oblique roof. Designed as a two-family house
by Canadian architecture company yh2, La
Cornette is ideal for a spending a long weekend
or some lazy and quiet holidays, boasting an
area of about 279 square metres.
The natural irregularity of the building plot has
worked as a key determinant in defining the
construction of the residence, thus governed
by a style in which each floor can directly and
intimately come into contact with the serenity
afforded by the rural environment.
With an out-scaled structure, inspired by the
agricultural buildings surrounding the house,
it is traditional in morphology, yet absolutely
innovative when it comes to use of materials.

h o u s e ˙ ha bita r I ˙ 15

Com uma estrutura fora de escala, inspirada nos armazéns agrícolas
que rodeiam a casa, esta detém uma morfologia tradicionalista,
contudo é absolutamente inovadora na utilização de materiais.
Lâminas com matérias de fibrocimento revestem as paredes e o
telhado, favorecendo assim a durabilidade e a resistência temporal
e atmosférica da habitação. Estriada com faixas de janelas horizontais
e grelhas gigantes que cortam os raios solares mais intensos, o
seu telhado pontiagudo protege La Cornette do quente sol estival
e faculta a entrada de luz no inverno, dispensando assim o ar
condicionado ou o aquecimento nos dias mais soalheiros.

Panels of raw fibre-cement line the walls and the roof, thus favouring
durability, and enabling it to stand the test of time and the testing
weather. Striated with bands of horizontal windows and giant louvers
cutting the sun’s most intense rays, its pitched roof protects La
Cornette from the hot summer sun, while letting light enter in the
winter, thus dispensing with the need for air conditioning or heating
on sunny days.
Painted or natural wood dominates the interior, not only as panels, but
above all in the form of countless pieces of furniture, custom made for
the residence, including the refectory table and the day table in the
lounge, housing the television.

1 6 ˙ HA B I TAR I ˙ h o u s e

˙ Arquitetura ˙ Architecture
yh2 Architectes
˙ Obra ˙ Work
La Cornette

H

I

I

H

˙ Localização ˙ Location
Cleveland, Quebeque ˙ Quebec

J

˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
2010
www.yh2architecture.com

3º Andar ˙ 3rd Floor
H - Dormitório ˙ Dorm
I - Quarto ˙ Bedroom
J - Casa de Banho ˙ Bathroom

Interiormente prevalece a madeira, pintada ou
ao natural, não só em painéis, mas sobretudo em
inúmeras peças de mobiliário feitas à medida para
a residência, entre as quais a mesa de refeições e
a mesa de apoio da sala, que guarda a televisão.
Mas também a ilha da cozinha em aço inoxidável, a
estante balaustrada ao longo da escada e os quartos
onde as camas de parede a parede e os beliches
parecem flutuar ao longo do horizonte.
La Cornette dispõe assim sublimes espaços de
descanso para vários hóspedes que podem optar por
uma série de quartos e amplos dormitórios dispostos
sob a extremidade da cobertura e em plena fachada
da habitação.

But also the stainless steel kitchen island, the
balustrade bookshelf along the staircase and the
bedrooms where the wall-to-wall beds and bunk
beds seem to float along the horizon.
La Cornette thus offers sublime relaxation spaces
for many guests who can choose from a series of
bedrooms and spacious dorms arranged under the
length of the roof and right on the façade of the house.

F

G

2º Andar ˙ 2nd Floor
F - Cozinha / Sala de Jantar ˙ Kitchen / Dining Room
G - Sala de Estar ˙ Living Room

D

C

A

B

E

1º Andar ˙ 1st Floor
A - Arrumos ˙ Storage
B - Hall ˙ Hall
C - Vestiário ˙ Changing Room
D - Casa de Banho ˙ Bathroom
E - Sala de Jogos ˙ Games Room
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A cativante e plácida natureza sobressai aos olhos de quem passa pela La Cornette, tal
como a La Cornette sobressaiu aos olhos do júri dos Prémios de Excelência em Arquitetura
da Ordem dos Arquitetos do Quebeque, ganhando este ano o primeiro lugar na categoria
de «Edifícios Residenciais».
La Cornette’s captivating and placid nature catches the eye of anyone passing by, just as it
caught the jury’s eye at the Quebec Order of Architects Awards of Excellence, where it won
first place this year in the “Residential Buildings” category.

2 0 ˙ HA B I TAR I ˙ h o u s e
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˙ Casa em Pedrógão ˙ House in Pedrógão

Captar o Tempo

José Saramago chamou-lhe Tempo Plano, em o Memorial do Convento. Explicava no livro que era como se tudo na sua
vida estivesse expresso numa grande tela. Como se todos os acontecimentos de antes e de agora, todos os factos
e todas as pessoas, estivessem lá, numa espécie de caos ou arrumação caótica, da qual seria necessário encontrar
posteriormente um sentido.
Paulo Henrique Durão, arquiteto português, pegou na ideia e tentou construir esse sonho, o de uma arquitetura que
capte sítios, topografias, paisagens e pessoas. Estar entre o solo e o ar, dormir dividido, ficar dentro e simultaneamente
inserido na paisagem. Sem barreiras e sem tempos divisórios.

Reflections of Picasso

José Saramago called it ‘Tempo Plano’ (Smooth/Flat Time) in Baltasar and Blimunda. He explained in the book that it was as if
everything in life had been expressed on a large canvas. As if all events from before and now, all the facts and all the people
were there, in a kind of chaos or chaotic arrangement, for which it would be necessary to find a meaning afterwards.
Portuguese architect Paulo Henrique Durão took this idea and has tried to build this dream, that of an architecture that
captures sites, topographies, landscapes and people. Being between the ground and the air, sleep cut off, staying inside
and simultaneously being part of the landscape. Without barriers and without times that divide.
˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ Montse Zamorano Gañán Fotografias Photographs
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A materialização desta casa sem tempo
aconteceu em Pedrógão, Torres Novas, numa
casa que acompanha a curva de uma colina. A
Casa em Pedrógão encerra-se, de um lado com
uma piscina aberta ao céu e, do outro, com uma
parece totalmente feita em vidro, como que a
ligar-se ao exterior circundante. O seu interior foi
construído de modo a tentar conseguir construir
uma ligação lógica entre as várias coisas.
Entrar na Casa em Pedrógão poderá ser uma
experiência estonteante. A viagem começa na
cobertura, porta de entrada para a construção.
De lá, desce-se em direção ao interior, onde
tudo existe, onde tudo coabita. Vive-se abaixo
do solo, mas sobre o ar, numa verdade e sua
oposição. “Numa relação entre a leveza e o peso,
essa antítese, essa ilusão gravítica, que sempre
alimentou os sonhos dos arquitetos ao longo da
história da arquitetura. E que sucessivamente
conheceu as limitações da técnica, como limite
ao sonho”, explica Paulo Henrique Durão. No
fundo, constrói-se leveza com a matéria e dilui-se as próprias noções de tempo e espaço.

h o u s e ˙ ha bita r II ˙ 25

˙ Arquitetura ˙ Architecture
Paulo Henrique Durão
˙ Obra ˙ Work
Casa em Pedrógão ˙ House in Pedrógão
˙ Localização ˙ Location
Pedrógão, Torres Novas, Portugal
˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
2008
www.wix.com/phdurao/paulohenriquedurao#!

The materialization of this house without time
took place in Pedrógão, Torres Novas, in a house
that follows the curve of a hill. On one side the
House in Pedrógão ends with a swimming pool
open to the sky and on the other, with one
that seems to be made entirely of glass, as if
connected to the outside surroundings. The
interior was constructed so as to try to manage
to build a logical connection between the
various things. Entering the House in Pedrógão
can be a dizzying experience. The journey begins
on the roof, the entrance door to the building.
From there you descend towards the interior,
where everything exists, where everything
coexists. Living takes place below the ground,
but above the air, in one truth and its opposition.
“In a relationship between lightness and weight,
this antithesis, this gravitational illusion, which
has always fuelled the dreams of architects
throughout the history of architecture. And
that successively found its technical limitations,
as a limit to the dream,” Paulo Henrique Durão
explains. Essentially, lightness is built with
material and is diluted in the very notions
of time and space.

2 6 ˙ h a b i tar II ˙ h o u s e
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˙ Edifício Alcatel – Lucent ˙ Alcatel - Lucent Building

Solidez Longitudinal
Longitudinal Strength

˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ Aguirre Newman Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given
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˙ Alçado Sul ˙ Elevation South

˙ Alçado Norte ˙ Elevation North

Marcante, robusto e retilíneo… Assim é o
edifício sede da Alcatel – Lucent, um dos
fornecedores de referência em Portugal
no âmbito das telecomunicações.
A singularidade do projeto de arquitetura,
assinado pelo ateliê Frederico Valsassina,
trespassa a visível contemporaneidade do
edificado, e repousa na geometricidade de
um paralelepípedo longo que parece deslizar
de forma suspensa sobre o terreno.
Os dois pisos unificam-se num só através de
uma vincada inclinação no andar de entrada
em direção ao segundo piso. O término do
volume fica em suspensão, proporcionando
uma área plana disponível para a projeção
de mensagens e conteúdos audiovisuais.

˙ Secção longitudinal ˙ Longitudinal Section

Striking, robust and straight-lined...This is
how to describe the head office building
of Alcatel-Lucent, one of the leasing
telecommunications suppliers in Portugal.
The uniqueness of its architectural design,
by the Frederico Valsassina studio, goes
beyond the visible contemporariness of the
building, and lies in the geometric nature
of a long parallelepiped, seemingly gliding
suspended above the ground.
The two floors are joined into one through
a pronounced slope on the entry floor in the
direction of the second floor. The building
ends in suspension, providing a flat area
available for the projection of messages
and audiovisual content.

© FG+SG
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A entrada para o edifício, localizada a norte, faz-se sobre
o vazio de acesso ao estacionamento, estabelecido dois
níveis abaixo do solo.
De elevação baixa e comportamento horizontal, o
edifício incorpora-se com o espaço natural envolvente,
dissimulando-se do exterior através das manchas verdes
presentes no local.
Com uma área construída de 11.051,81m², a solidez da obra
alia-se à sobriedade e ao material, mantendo a simplicidade
do projeto. Para tal, sobressaem o barramento branco e a
ampla fachada em cortina de vidro serigrafado.
O programa de interiores ficou a cargo da empresa Aguirre
Newman que definiu uma separação funcional das áreas de
formação, de trabalho administrativo e técnico e de reuniões.
A zona de apoio administrativo e receção controla a
entrada do edifício. Existe um ‘Business Center’ com quatro
recintos para reuniões, além de outras salas para reuniões
internas. Os escritórios distribuem-se em conjuntos de
três, alternando com as áreas de trabalho em open space
constituídas em ilhas de quatro colaboradores. Além disso,
cada andar possui uma copa com acesso à internet, zona
lounge e equipamentos necessários para usufruto geral
dos trabalhadores.
Preservando a contemporaneidade exterior, criou-se
igualmente um ambiente moderno e informal a nível interior
onde se assume uma neutralidade de cores que não interfere
com o espaço e que potencia a iluminação do mesmo.

˙ Arquitetura ˙ Architecture
Frederico Valsassina
˙ Design de Interiores ˙ Interiors Design
Aguirre Newman
˙ Obra ˙ Work
Edifício Sede Alcatel – Lucent ˙ Alcatel – Lucent Head Office
˙ Localização ˙ Location
Estrada da Malveira - Cascais
˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
2009

The entrance to the building, located to the north, lies
above the empty access to the parking area, established
two levels below the ground. Low rise and horizontal in
nature, the building blends into its natural surroundings,
concealing itself from the outside through the splashes
of green in the area.
With a built area of 11,051.81 square meters, the solidity
of the building is joined by modesty and the material,
maintaining the simplicity of its design. Highlights of this
include the white crisscrossing and the broad white façade
with the screen-printed glass curtain.
The interior was designed by Aguirre Newman, which
defined a functional separation between training,
administrative and technical work, and meeting areas.
The administrative support and reception area controls
the entrance of the building. There is a ‘Business Centre’
with four meeting rooms, besides other rooms for internal
meetings. The offices are distributed in sets of three,
alternating with the open space work areas made up of
islands for four employees each. In addition, each floor
has a staff kitchen with Internet access, lounge area and
equipment necessary for the general enjoyment of the
workers. Preserving the contemporary exterior, a modern
and informal atmosphere has also been created in the
interior where neutral colours prevail that do not interfere
with the space and provide its lighting.

www.fvarq.com
www.aguirrenewman.es
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Frederico Valsassina
A contemporaneidade foi a palavra de ordem que definiu o
projeto. Não houve, porém, constrangimentos concetuais e
arquitetónicos por parte do cliente?
O único constrangimento que tivemos foi o limite máximo de área
bruta de construção permitido pela Câmara Municipal de Cascais.
O cliente exigiu, apenas, um programa flexível capaz de se adaptar
às mais variadas solicitações. Foi uma ótima oportunidade que
nos deram!
Porque é que houve uma modéstia tão significativa ao nível
da escolha de materiais?
O edifício, atual sede da Alcatel-Lucent Portugal, localiza-se no pólo
tecnológico da Logoplaste, que reúne testemunhos (do nosso atelier)
de tempos arquitetónicos diferentes.
Intervir aqui exigiu, portanto, um cuidado extremo na escolha dos
materiais, de modo a promover o convívio pacífico entre os vários registos.
Por outro lado, essa limitação pretende reforçar, intencionalmente,
o volume enquanto massa.
Aponta para o ateliê Frederico Valsassina uma linguagem
marcadamente geométrica, depurada e muito retilínea? Assume-a como a vossa “imagem de marca”?
Cada projeto é um novo desafio, que parte de contingências
específicas do lugar, programa, cliente, … No entanto, poder-se-á dizer
que em todos eles procurámos alcançar a sobriedade e depuração
formal, tentando fazer sempre melhor!
Face ao atual panorama de crise nacional e internacional,
acredita que, não só os Governos, mas também as grandes
empresas privadas se contraiam mais no momento de perspetivar
novos investimentos em obras e concursos públicos? Considera
que isso irá afetar, senão mesmo que já afeta, a manutenção de
um gabinete de arquitetura?
Todas as obras da iniciativa do Estado, que dependem diretamente
de decisões do Governo, são obviamente afetadas pela crise financeira.
Sem dinheiro para despender, haverá necessariamente retração
na construção.
As grandes empresas em Portugal, que dependam também da
participação do Estado, estão igualmente condicionadas pela atual
conjuntura económica.
Porém, os gabinetes privados de Arquitetura, que consigam ultrapassar
as contingências do Mercado Nacional, poderão minimizar os efeitos
da crise se souberem tirar o devido partido do atual clima
de favorecimento dos mercados e economias emergentes.
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Contemporariness was the watchword that defined the project.
Were there not, however, conceptual and architectural constraints
brought up by the customer?
The only constraint we had was the maximum gross floor area allowed
by Cascais City Council. The customer only demanded a flexible
programme that could adapt to the most varied of requirements. It was
a great opportunity they gave us!
Why was there such a significant modesty in the choice
of materials?
The building, the current head office of Alcatel-Lucent Portugal,
is located in the Logoplaste technology hub, that brings together
evidence (from our studio) of different architectural times.
Intervening here therefore demanded extreme care in the choice
of materials in order to promote peaceful coexistence between
the various registers. On the other hand, this limitation seeks to
intentionally reinforce the volume as a mass.
Does the Frederick Valsassina studio put forward a markedly
geometric, purified and very straight language? Is this
your “trademark “?
Each project is a new challenge, which results from the specific
contingencies of the place, programme, client... However, it may be
said that in all of them we have tried to achieve simplicity and formal
perfection, always trying to do better!
Given the current landscape of national and international crisis,
do you believe that not only governments but also large private
companies are contracting more when envisioning new investments
in projects and tenders? Do you believe that this will affect, if it isn’t
already affecting, the upkeep of an architecture practice?
All state initiative projects, which depend directly on government
decisions, are obviously affected by the financial crisis. Without money
to spend, the construction market will necessarily decline be decline
in construction.
Large companies in Portugal, which also depend on the participation of
the State, are also affected by the current economic climate.
However, private architecture practices, that manage to overcome
the uncertainties of the domestic market, will be able to minimize the
effects of the crisis if they know how to take proper advantage of the
current climate favouring emerging markets and economies.
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˙ Harpa Concert Hall and Conference Centre

Caleidoscópio Luminoso
Luminous Kaleidoscope
˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ Osbjönr Jacobsen Fotografias Photographs

© Henning Larsen Architects

É quando a terra quase encontra o mar, em Reykjavik,
na Islândia, que nasceu o Harpa Concert Hall and
Conference Centre, um edifício rochoso, caleidoscópico,
que promete trazer a vida do centro da cidade até ao
porto. Da responsabilidade dos arquitetos Henning Larsen
e Batteriid, o edifício surge como uma escultura larga e
radiante, que prende o mar, o céu e o espaço envolvente.
São fachadas geométricas, inspiradas nas formações
basálticas da localidade, feitas em vidro e aço. O resultado é
uma estrutura cristalina e transparente, que capta e reflete
a luz, promovendo o diálogo entre o edifício, a cidade e o
ambiente envolvente. Assim, dependendo do ponto de
onde estiver a ser observado, o Harpa Concert Hall and
Conference Centre vai parecer sempre diferente, pois as
distintas entradas de luz vão dotá-lo, a cada anglo e a cada
esquina, de uma cor diferente.
Com uns generosos 28 mil metros quadrados de dimensão,
o Harpa Concert Hall and Conference Centre promete
trazer a cultura àquela zona da cidade, que há muito estava
praticamente abandonada. Na verdade, este projeto insere-se num outro, mais vasto, chamado East Harbour Project,
cujo objetivo principal é expandir e revitalizar aquela área
da cidade, tornando-a numa nova baixa, que junte uma
zona de compras, um hotel, edifícios residenciais e centros
de educação. O Harpa Concert Hall and Conference Centre
surge no centro desta revolução, como um novo ícone,
carregado de um poder atrativo imenso. No fundo, a sua
imensa iluminação funciona como um farol, que contrasta
com as ruas sombrias da área envolvente.
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˙ Arquitetura ˙ Architecture
Henning Larsen Architects e Batteriid Architects
˙ Obra ˙ Work
Harpa Concert Hall and Conference Centre
˙ Localização ˙ Location
Reykjavik, Islândia ˙ Iceland
˙ Ano de Conclusão ˙ Year Competed
2011

A rocky, kaleidoscopic building, the Harpa Concert Hall and
Conference Centre stands where the land almost meets
the sea, in Reykjavik, Iceland, promising to bring the life from
the city centre to the port. Designed by architects Henning
Larsen and Batteriid, the building appears as a broad and
radiant sculpture, which captures the sea, the sky and its
surroundings. Inspired by the area’s basalt formations, its
geometric façades are made of glass and steel. The result
is a crystal clear and transparent structure, which captures
and reflects the light, promoting the dialogue between the
building, the city and the surrounding environment. Thus,
depending on the point from where it is observed, the Harpa
Concert Hall and Conference Centre will always appear
different due to the different points of entry for the light will
give it a different colour at every angle and in every corner.
A generous 28,000 square metres in size, the Harpa Concert
Hall and Conference Centre promises to bring culture into
an area of the city that had been practically abandoned for
some time. In fact, this project is part of another, larger one,
called the East Harbour Project, the main aim of which is to
expand and revitalize this area of the city, turning it into a
new urban centre, joining a shopping area, a hotel, residential
buildings and educational centres. The Harpa Concert Hall and
Conference Centre emerges as a new icon in the centre of
this revolution, endowed with huge power of attraction. Its
immense lighting system essentially works like a lighthouse,
which contrasts with the dark streets of its surrounding area.
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Graças às vistas de mar e para as montanhas Reykjavik,
permanecer apenas no Harpa Concert Hall and Conference
Centre é já um privilégio. A entrada faz-se por um hall amplo,
que se divide depois em outros quatro ao centro e uma área
de backstage, onde ficam os escritórios e a administração.
O quarto andar do edifício está guardado para concertos
mais intimistas, assim como para banquetes. Visto do hall de
entrada, os vários halls formam uma espécie de maciço de
montanha, que se assemelha a rochas basálticas, formando
um contraste expressivo com a fachada da entrada. No
interior, na principal sala de espetáculos, predominam os
tons vermelhos quentes, como que chamando para aquilo
que é verdadeiramente importante neste centro: a cultura.
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Thanks to the views of the sea and Reykjavík’s mountains,
just being in Harpa Concert Hall and Conference Centre is
already a privilege. You enter the centre via a vast hall, which
then divides into another four in the centre and a backstage
area, housing the offices and administration. The fourth floor
of the building is reserved for smaller concerts, as well as
banquets. Seen from the entrance hall, the various halls form
a kind of mountain massif, which resembles the basaltic rocks,
thus forming an expressive contrast with the façade of the
entrance. Inside, the main concert hall is dominated by warm
reds, as if appealing to what is truly important in this
centre: culture.
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˙ Restaurante Switch ˙ Switch Restaurant

Oásis Luzente

Moderno e futurista, tal como a cidade que o acolhe, assim é o restaurante Switch, assim é o Dubai.
De visão forte e impactante, este oásis de 200 m², concebido pelo excêntrico designer Karim Rashid para o centro
comercial Dubai Mall, evoca porém as formas ondulantes e sinuosas das dunas no deserto quente e árido.
Num ambiente único de absoluto equilíbrio e simetria, a contínua parede serpenteante cria um fantástico jogo de
diferentes luzes e sombras que envolve não só o espaço, mas também os próprios convidados.
Com a possibilidade de expor distintas tonalidades de luzes vibrantes e coloridas, definem-se experiências luminosas
e sensitivas que permitem aos clientes vivenciar pontos de vista singulares, mas também experimentar diversos
sabores, olfatos e sons.
˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ Karim Rashid Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given

Sparkling Oasis

Modern and futuristic, like the city in which it stands, this is Switch restaurant, this is Dubai. Strong and striking to
the eye, this 200 square metre oasis, designed by eccentric designer Karim Rashid for the Dubai Mall shopping centre,
nevertheless evokes the sinuous and undulating shapes of dunes in the hot and arid desert.
In a unique environment of absolute balance and symmetry, the continuous undulating wall creates a fantastic interplay
of different lights and shadows involving not only the space but also the guests themselves.
Through the ability to display distinct shades of vibrant and colourful lights, luminous and sensory experiences are
created, enabling guests to enjoy not only unique points of view, and at the same time an assortment of varying tastes,
aromas and sounds.
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A onda contínua que funciona como assento desenvolveu
um eficiente e dinâmico sistema operacional, facultando
parte dos 62 lugares para a área de restaurante, enquanto
a zona lounge do bar acomoda 35 pessoas.
Contudo, o elemento de destaque do restaurante Switch
apresenta-se no teto do local onde uma estilizada obra
de arte com inscrições apelativas escritas em árabe opera
como uma elegante luz de presença.
De linhas tortuosamente simples e minimais, a intenção
de Karim Rashid foi a de conceber um ambiente limpo, mas
sempre retrato das suas originais criações capazes de se
estabelecerem como verdadeiros ícones.
The continuous wave serving as seating has developed an
efficient and dynamic operating system, providing some of
the 62 seats for the restaurant area, while the lounge bar
area accommodates 35 people.
However, Switch’s main feature can be found on the
restaurant’s ceiling where a stylized work of art featuring
appealing Arabic inscriptions works as an elegant
background light.
Of tortuously simple and minimal lines, Karim Rashid’s intention
was to design a clean environment, but always portrays his
original creations able to establish themselves as true icons.

˙ Design de Interiores ˙ Interiors Design
Karim Rashid
˙ Design de Iluminação ˙ Lighting Design
Karim Rashid
˙ Obra ˙ Work
Restaurante Switch ˙ Switch Restaurant
˙ Localização ˙ Location
Dubai Mall, Dubai, Emirados Árabes Unidos
˙ United Arab Emirates
˙ Ano de Conclusão ˙ Year of Completion
2009
www.meswitch.com
www.karimrashid.com
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˙ Helsínquia

Muito por Descobrir
So Much to Discover

˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ City of Helsinki Tourist & Covention Bureau Fotografias Photographs

Diz-se que a cidade de Helsínquia nasceu do mar. Cercada
pelo Mar Báltico em três frentes, a sua linha costeira é
adornada por cerca de 100 km de costa e mais de 300 ilhas.
É aqui, na segunda capital mais a norte de todo o mundo,
que confluem influências de Ocidente e Oriente. Os
contrastes tornam-se evidentes não só na arquitetura,
mas também na cultura, gastronomia, eventos e tradições
que conferem um estilo de vida muito particular a esta
cidade que vive um ambiente cosmopolita e moderno.
A arquitetura da cidade é pautada pelo minimalismo
nórdico, mas ao mesmo tempo vão sendo desvendadas
diversas camadas de diferentes períodos históricos.

They say that the city of Helsinki was born from the sea.
Surrounded by the Baltic Sea on three sides, its coastline is
adorned by some 100 km of coast and more than 300 islands.
It is here, in the world’s second most northerly capital that
influences from the west and the orient converge. The
contrasts are clear to see, not only in architecture but also
in its culture, cuisine, events and traditions, giving a very
particular way of life to this cosmopolitan and modern city.
The city’s architecture follows Nordic minimalism, but
at the same time reveals several layers of different
historical periods. The Senate Square (Senaatintori) with
the University and Lutheran Cathedral (Tuomiokirkko),
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A Praça do Senado (Senaatintori), em pleno
centro de Helsínquia, emana um vibrante ar
russo, com a Universidade e a Catedral Luterana
(Tuomiokirkko). A influência soviética denota-se
igualmente na Catedral Uspenski, o maior templo
ortodoxo escandinavo, situado na ilha
de Katajanokka.
Igualmente imperdíveis são as obras
modernistas do arquiteto e designer finlandês
Alvar Aalto como o Auditório Finlandiatalo e o
Teatro da Ópera, e uma visita à ilha fortaleza
de Suomenlinna, declarada Património da
Humanidade pela UNESCO.
Para além dos 80 museus, sete orquestras,
inúmeras galerias de arte, a ópera, o teatro e o
ballet nacionais trazem uma dinâmica invejável a
esta cidade. A par disso, o design clean e funcional
finlandês apinha-se com a atmosfera jovem e
entusiasta pelas ruas de Helsínquia, sobretudo
nos bairros de Kamppi, Punavouri e Kallio.
Apesar de uma reputação internacional assente
no seu design minimal, alta tecnologia e hábito
escapista de relaxar numa sauna, Helsínquia
possui assim muitos mais predicados que podem
sempre ser desvendados.
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in the heart of Helsinki, radiates a vibrant
Russian air. The Soviet influence can equally
be seen in the Uspenski Cathedral, the largest
Scandinavian Orthodox temple, situated on the
island of Katajanokka. Other highlights include
the modernist works of Finnish architect and
designer Alvar Aalto, such as the Finlandiatalo
Auditorium and the Opera House, as well as
a visit to the island fortress of Suomenlinna,
declared a World Heritage site by UNESCO.
In addition to the 80 museums, seven
orchestras, numerous art galleries, the opera,
the theatre and the national ballet bring an
enviable energy to this city. Alongside this, the
clean and functional Finnish design combines
with the young and enthusiastic atmosphere on
Helsinki’s streets, especially in the districts of
Kamppi, Punavouri and Kallio.
Despite an international reputation based on
its minimalistic design, high technology and
escapist habit of relaxing in a sauna, Helsinki
has so many more attributes on offer waiting
to be revealed.
˙ www.visithelsinki.fi ˙

Klaus K Hotel.

Desde novembro de 2005 que a Finlândia recebeu
o seu primeiro Design Hotel pela mão do casal Marc e Skvorc Mia e após uma densa remodelação
do antigo Klaus Kurki Hotel que há mais de 70 anos servia a cidade de Helsínquia.
Localizado no centro da capital finlandesa, em pleno Design District e membro do Design Hotels,
o renovado Klaus adquire o seu «K» ao inspirar-se na fábula nacional de seu nome «Kalevala».
Tal como esta grande história de Elias Lönnroth merece ser contada, o Klaus K Hotel também
merece ser explorado e desfrutado em todos os seus espaços que, de um modo ou de outro,
aludem ao mítico conto finlandês.
Segundo o «Kalevala» a terra, o céu e o mar foram criados a partir de um ovo quebrado e as
formas ovais manifestam-se logo no balcão da receção do hotel.
Ao optar por um dos 133 quartos ou por uma das quatro suites, o hóspede irá viajar através
de sentimentos. Decorados a partir de temas emocionais como a paixão, a inveja, o desejo e o
misticismo, cada espaço possui uma obra de arte associada a uma frase inspiradora do «Kalevala».

Klaus K Hotel.

In November 2005 Finland got its first Design Hotel when married
couple Marc and Mia Skvorc, embarked on a massive renovation project of the former Klaus Kurki Hotel, which
had been serving the city of Helsinki as a hotel for more than 70 years.
Located in the centre of the Finnish capital, in the heart of the Design District and a ‘Design Hotels’ member,
the renovated Klaus gets its “K” from being inspired by Finland’s national epic the “Kalevala.” Just as this great
story by Elias Lönnroth deserves to be told, all areas in the Klaus K Hotel, which in one way or another, all
allude to the mythical Finnish tale deserve to be explored and enjoyed.
According to the “Kalevala,” the land, the sea and the sky were all created from a broken egg and the oval
forms are now on show at the hotel’s reception desk.
By choosing one of the 133 rooms or one of the four suites, guests will head off on a voyage of the senses.
Decorated according to four emotional topics, such as mysticism, desire, passion and envy, each space
possesses a work of art associated with an inspirational phrase from the “Kalevala”.
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Ilmatar, a deusa do ar e mãe da humanidade,
empresta o seu nome ao luxuoso restaurante
Ilmatar que todos os dias está ao dispor dos
hóspedes do Klaus K. Além desta elegante zona de
refeições, as feições mais modernas e casuais do
Toscanini fazem relembrar os sabores da Toscânia
francesa, uma vez que o autor da lenda finlandesa
passou grande parte da sua vida em Florença.
Já o Ahjo Bar e Discoteca refletem a intensa
dicotomia entre a luz e a escuridão, entre o bem
e o mal, sempre presente na lenda finlandesa.
E não poderá sair do moderno Klaus K sem
aproveitar o Helsinki Day Spa e os famosos
tratamentos holísticos, sem esquecer a famosa
sauna e massagens relaxantes que retemperam
o corpo e a mente.
Decididamente individual e contemporâneo, o Klaus
K hotel está à sua espera para descobrir a alma e a
história inebriante deste inesquecível lugar.
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Ilmatar, the goddess of air and mother of humanity, lends
her name to the luxurious Ilmatar restaurant open every day
to the guests of Klaus K. In addition to this elegant dining
area, the more modern and casual features of the Toscanini
bring to mind the flavours of Italy’s Tuscany, since the
author of the Finnish epic spent much of his life in Florence.
The Ahjo Bar and Nightclub reflect the intense dichotomy
between light and darkness, between good and evil, which
is always present in the Finnish tale.

And you cannot leave the modern Klaus K without taking
advantage of the Helsinki Day Spa and the famous holistic
treatments, not forgetting the much loved sauna and
relaxing massages reviving body and mind.
Decidedly individual and contemporary, the Klaus K hotel
awaits you to discover the soul and intoxicating story of
this unforgettable place.
˙ www.klauskhotel.com ˙

h o u s e ˙ Bússo l a ˙ 53

Chez Dominique.

A elegância e singeleza do espaço
engrandecem o esplendor surpreendente que cada prato transporta no Chez Dominique,
localizado bem no centro de Helsínquia. Desde 1998 que a experiência contínua de sabores
comanda a cozinha do Chef Hans Välimäki, prática marcada por uma combinação criativa de
paladares nórdicos com caprichos franceses.
Os dotes culinários do Chef e dono do restaurante revelaram-se cedo, com apenas 12 anos,
quando começou a cozinhar para os seus amigos, e atualmente têm vindo a confirmar-se.
Não terá sido ao acaso que em 2001 o Chez Dominique recebeu a sua primeira estrela Michelin,
e a segunda logo em 2003, ano em que Välimäki recebeu igualmente o prémio de melhor «Dono
de Restaurante» pelo Fórum Internacional de Alimentos e Bebidas.
«Maça Verde», «Floresta» ou «Chocolate vai ao Cinema» são apenas algumas das sugestões
que o arrebatador menu deste restaurante oferece aos apreciadores mais exigentes, motivo
pelo qual figura ano após ano entre os 50 melhores restaurantes do mundo.
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Chez Dominique.

The elegance and simplicity of this space
magnify the stunning splendour of each dish at Chez Dominique, located right in Helsinki city
centre. The continuous taste experience has ruled Chef Hans Välimäki’s cuisine since 1998, a
practice marked by a creative combination of Nordic flavours and French caprices.
The culinary skills of the Chef and restaurant owner revealed themselves early, when he was
just 12 years he began cooking for his friends, and in recent years these skills have been
confirmed. It was not by chance that Chez Dominique received its first Michelin star in 2001 and
its second in 2003, the year Välimäki also received the award for best “restaurant owner” from
the International Food and Beverage Forum. “Green Apple”, “Forest” or “Chocolate goes to the
cinema” are just some of the suggestions that the amazing menu of this restaurant offers the
most demanding of connoisseurs, which is why year after year it features among the 50 best
restaurants in the world.
˙ www.chezdominique.fi ˙
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World Design Capital.

A hora e o local estão decididos: à meia-noite do dia 31
de dezembro, na Praça do Senado, irá decorrer a cerimónia
de abertura de um ano totalmente dedicado ao design em
Helsínquia, Capital Mundial do Design 2012.
O ponto de partida também está definido: o design
incorporado, ou seja, uma forma de aplicar a funcionalidade
e a beleza estética desta forma artística a sistemas e a
serviços públicos, tendo em conta as necessidades reais
dos seus utilizadores.
Entre mais de 1000 propostas, ideias sugeridas pelos
citadinos e outros parceiros nacionais e internacionais, o
programa da World Design Capital 2012 é um sem fim de
opções e escolhas. Visível ou invisível, pequeno ou grande,
público ou privado, o design irá espreitar a cada porta, rua
ou esquina da capital finlandesa manifestando a inigualável
cultura fervilhante onde ideias, pensamentos e informações
circulam livre e criativamente.

World Design Capital.

The time and location are set: at midnight on December
31st, Senate Square will see the opening ceremony for a
year devoted entirely to design in Helsinki, World Design
Capital 2012.
The starting point has also been determined: incorporated
design, that is, a way to apply the functionality and the
aesthetic beauty of this art form to systems and public
services, taking into account the actual needs of its users.
Among more than 1000 proposals, ideas suggested by
the city’s inhabitants and other national and international
partners, the World Design Capital 2012’s programme is
packed to bursting with options and choices. Visible or
invisible, small or large, public or private, design will lurk
in every doorway, street or corner of the Finnish capital
expressing its unique and buzzing culture where thoughts,
ideas and information circulate freely and creatively.

© Fabbian ˙ www.fabbian.com ˙

˙ www.wdchelsinki2012.fi ˙

5 6 ˙ b ús s ol a ˙ h o u s e

Indoors
London Design Festival
Urban design week
Especial Iluminação˙lighting special
Outdoors
Utilidades˙utilities
Moda˙fashion
Acessórios˙Accessories

Anoushka

Bias of Thoughts

Ilusão Ótica
Optical Illusion
Concebida pelo designer John Leung para levantar questões e provocar
o pensamento, Bias of Thoughts resulta de uma tradução em 3D do
famoso desenho 2D da estante ótica ilusória.
Ideal para livros, revistas e até para o iPad, a estante joga com as
diferentes dimensões e desenvolve atrativas ilusões de perspetiva
que obrigam sempre a um segundo olhar e a uma reflexão sobre aquilo
que realmente estamos a ver, sobre a efetiva dimensão espacial e a
propriedade paralela do tempo.
Created by designer John Leung to raise questions and provoke
thought, Bias of Thoughts is the result of a 3D translation from the
famous 2D drawing of the optical illusion bookshelf.
Ideal for books, magazines and even the iPad, the shelf plays with the
different dimensions and develops compelling illusions of perspective
that always require a second look and reflection on what we are really
seeing, on the effective spatial dimension and the parallel property
of time.
˙ www.john-leung.com ˙

A magia dos tecidos
The magic of fabrics
Estampas, bordados e tecidos… A coleção de têxteis
Anouska confere uma liberdade criativa e decorativa
ideal para cortinas, atraentes acessórios e almofadas e
estofagens deslumbrantes. Numa gama única de padrões
que vão desde grandes motivos florais, com pequenos
botões a simples e elegantes folhagens, passando também
por listas largas ou riscas mais casuais, tudo foi pensado
para ser combinado.
Uma série de tecidos entre muitas outras da marca inglesa
Harlequin que procura oferecer as soluções para interiores
mais completas e diversificadas, desde o estilo mais clássico,
ao mais moderno e arrojado.
Prints, embroideries and fabrics... The Anoushka textile
collection provides creative and decorative freedom ideal
for curtains, attractive accessories and stunning cushions
and upholstery. In a unique range of patterns, from large
floral motifs, with small buttons and simple and elegant
foliage, to broad stripes or more casual strokes, everything
has been designed to be combined.
One of the many fabrics ranges from English brand
Harlequin that seeks to offer the most comprehensive and
diverse interior solutions, from the most classic of styles,
to the most modern and daring.
˙ www.harlequin.uk.com ˙

Somnia

Dormir de forma Sustentável
Sleeping Sustainably
Produzidos através de madeira de florestas sustentáveis
e com acabamento de superfície baseado em óleos
naturais, sem dúvida que os produtos da marca alemã
Vitamin Design são ecológicos! Somnia não escapa a
esse rótulo, sendo uma cama irreverente que, pela sua
estrutura longa e cabeceira engenhosamente inclinada,
ganhou o Prémio de Inovação em Interiores 2011. Formas
inesperadas ideais para ler ou ver televisão e que criam
uma prateleira adicional para guardar o livro, os óculos,
uma manta aconchegante ou para conceber um simples
espaço decorativo.
Made from wood sourced from sustainable forests
and a surface finish based on natural oils, the products
from German brand Vitamin Design are without a doubt
environmentally friendly! Somnia enjoys equally green
credentials, being an irreverent bed that, with its long
structure and ingeniously tilted head, won the Interior
Innovation Award 2011. Unexpected forms ideal
for reading or watching television, while creating an
additional shelf offering space to hold a book, glasses,
a warm blanket or to create a simple decorative space.
˙ www.vitamin-design.de ˙
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london design festival
Indústrias Criativas
Creative Industries

A um ano de completar o seu décimo aniversário, a edição
deste ano do London Design Festival contou com cerca de
180 parceiros e quase 300 eventos que comemoram uma
das criativas capitais do mundo.
Segundo John Sorrell, presidente do festival, perante o
atual cenário de crise internacional, o London Design Show
de 2011 tem como missão «promover o design não apenas
como elemento importante para a sociedade e cultura,
mas também para o crescimento da economia no futuro»,
fomentando as indústrias criativas.
Foram comissionadas instalações marcantes de arquitetos
e designers britânicos para demonstrar o poder e a
versatilidade do design um pouco por toda a cidade
de Londres.
Com especial enfoque no Museu Victoria & Albert, onde
estão concentradas 12 exposições, decorreram ainda
inúmeros outros eventos, palestras e workshops.
«Osmosis», de Arik Levy, revela super estruturas
expansivas e pedras de mármore gigantes cortadas com
alta precisão. Já a mostra patrocinada pela Bloomberg
apresentou vários monitores de computador repletos
de animações.
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A year before celebrating its tenth anniversary, this
year's edition of the London Design Festival boasted
nearly 300 events staged by approximately 180 partners,
commemorating one of the creative capitals of the world.
According to John Sorrell, chairman of the festival, with
regard to the current international crisis, it was the 2011
London Design Festival’s mission «to promote design not
just as important element for society and culture, but also
for the growth of the economy in the future» by way of
fostering the creative industries.
Striking installations were commissioned to British
architects and designers to demonstrate the power and
versatility of design all over the city of London.
Besides the special focus on the Victoria & Albert
Museum, hosting a total of 12 exhibitions, numerous other
events, lectures and workshops took place.
"Osmosis" by Arik Levy revealed expansive
superstructures and giant marble stones cut with high
precision. And a show sponsored by Bloomberg presented
several computer monitors filled with animations.

h o u s e ˙ T RENDS - Lon d on Desi g n Fest i val ˙ 61

Por seu turno, a espiral tridimensional em madeira de
carvalho vermelho americano, colocada à porta do Victoria
& Albert, não deixou ninguém indiferente à sua passagem.
Na Galeria Raphael, dentro do museu, foi também instalada
«Textile Field», uma área de tecidos e espumas coloridas
que permitiram aos visitantes descansar confortavelmente
e contemplar o espaço circundante.
No âmbito do London Design Festival decorreram outras
exposições, como o 100% Design, centrado em ideias
e conceitos revolucionários dentro do design, ou a
Decorex International, focalizada em artigos e propostas
inovadoras no mundo da decoração sobre o tema
«Lugares Acarinhados».
Além disso, o festival não esqueceu o contributo de
seis importantes distritos no fomento do design na
capital londrina, concentrando diversos ateliês e lojas
especializadas. Assim, visitar alguns dos seis «design
districts», como Shoreditch, Covent Garden, Pimlico ou
Brompton, será igualmente proveitoso quando se impõe
uma busca pelo melhor do design britânico e mundial
e, consequentemente, pelas melhores produções das
indústrias criativas.

A three-dimensional spiral made of American red oak was
placed outside the Victoria & Albert museum catching the
eye of anyone passing by.
Inside the museum the Raphael Gallery presented the
installation Textile Field, an area of colourful fabrics and
foams that allowed visitors to rest comfortably while
taking in their surroundings.
The London Design Festival featured other exhibitions
such as 100% Design, focused on ideas and revolutionary
concepts in design, or Decorex International, touching on
innovative items and suggestions in the decoration world,
based on the theme "Cherished Places".
In addition, the festival did not forget the contribution
made by six major districts to the development of design
in London, boasting a concentration of various studios and
specialized shops. So, visiting some of these six «design
districts», such as Shoreditch, Covent Garden, Pimlico or
Brompton, will prove equally helpful to anyone searching
for the best of British and worldwide design, and thus, the
best products from the creative industries.
˙ www.londondesignfestival.com ˙

© London Design Festival, 17 – 25 September 2011, © Susan Smart
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Urban design week
Reinvenção de Espaços
Reinventing Spaces

Nova Iorque foi palco da primeira Urban Design Week. Ao
todo foram mais de 40 eventos, que tiveram lugar em toda
a cidade e que atraíram cerca de 3500 pessoas em apenas
seis dias. O objetivo era levar o público a celebrar a mostra
nos passeios, ruas e espaços públicos do coração da cidade.
Exposições, palestras e exibição de filmes foram apenas
alguns dos eventos que tiveram lugar nesta mostra de
design. Um dos maiores acontecimentos prendeu-se com
o lançamento da exposição e do livro By the City / For the
City: An Atlas of Possibility for the Future of New York,
um retrato coletivo de como designers, nova-iorquinos e
pessoas de todo o mundo, imaginam o futuro da cidade.
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O livro, que mostra essencialmente um lugar mais
sustentável, melhor para se viver, uma cidade cujas ruas
servem para mais do que para apenas estacionar carros,
encontra-se agora à venda.
A Urban Design Week contou com a colaboração de mais
de 50 parceiros e promete regressar para o ano.

New York hosted the first Urban Design Week. More than
40 events took place across the city and attracted around
3500 people in just six days. The goal was to make the
public to celebrate the show on the sidewalks, streets and
public spaces of the heart of the city.
Exhibitions, lectures and film screenings were just some
of the events taking place in this design show. One of
the biggest events was the launch of the exhibition and
the book By the City / For the City: An Atlas of Possibility
for the Future of New York, a collective portrait of how
designers, New Yorkers and people from around the world,
imagine the future of the city.

The book, which essentially presents a more sustainable
place, better to live in, a city whose streets are used for
more than just parking cars, is now on sale.
Urban Design Week enjoyed the collaboration of over 50
partners and promises to return next year.
˙ www.urbandesignweek.org ˙
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Marionette

Brincar às Marionetas
Playing with Puppets
Parecem de brincar, mas alumiam de verdade. Marionette, os novos
candeeiros da marca norte-americana Objeti, estão desenhados como
se fossem marionetas, com um comando em madeira no topo, fios a
imitarem cordas e candeeiros com diversos lados e cores. Para os que
nunca apreciaram os bonecos movidos por corda, há a versão singular
do candeeiro, com apenas uma lâmpada.
They seem to play, but actually they illuminate. Marionette, the new
lamps by U.S. brand Objeti, are designed as if they were puppets, with
a wooden switch on the top, wires that imitate strings and lamps with
various sides and colours. For those who never really enjoyed puppets
moved by strings, there is unique version of this lamp, with just one bulb.
˙ www.objeti.com ˙

Hexalights
Semjase

Poético e Elegante
Poetic and Elegant
A poesia e o design foram as linhas que guiaram o desenho
de Semjase, o novo candeeiro da Lucente. Objeto de grandes
dimensões e com o formato de um arco delgado e fluido, o
Semjase oferece uma iluminação ampla graças à sua cabeça
ajustável, semelhante a uma gota de água. Ideal para iluminar
espaços públicos e privados, o Semjase é acima de tudo uma
elegante peça de mobiliário.
Poetry and design guided the creation of Semjase, the new
lamp by Lucente. An object of large dimensions shaped like a
slender and fluid arc, Semjase offers ample lighting thanks to its
adjustable head, reminiscent of a water drop. Ideal for lighting
public and private spaces, Semjase is above all else a stylish
piece of furniture.
˙ www.lucente.eu ˙

Cubos em Movimento
Cubes in Motion
Marcus Tremonto foi ao baú das memórias infantis
buscar os cubos com que todos nós brincávamos em
crianças. Transformou-os em elegantes candeeiros,
de diferentes tamanhos, que, juntos, e enquanto se
passeia à sua volta, proporcionam a imagem de um
perfeito cubo em movimento. Os Hexalights, assim se
chamam os objetos, refletem assim o amor do artista
pela estrutura e arquitetura.
Marcus Tremonto went to his chest of childhood
memories looking for those bricks that we all played
with as children. He has transformed them into elegant
lamps of different sizes, which, together, and while
walking around them, provide the picture of a perfect
cube in motion. Hexalights, the name of these objects,
thus reflect the artist's love for structure
and architecture.
˙ www.hexalights.com ˙
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David Atkinson
Brilhante Talento
Brilliant Talent

Com mais de 25 anos ao serviço de grandes projetos de design
de iluminação, David Atkinson viu reconhecido o seu trabalho
ao ganhar o Prémio de Designer de Iluminação 2011.
A constante criatividade, conhecimento, inovação técnica e
atenção aos detalhes fazem de David Atkinson um especialista
na sua área, sendo solicitado para executar programas de luz em
grandiosos museus e exposições, como o Victoria & Albert,
o Museu de História Natural ou o Centre of the Cell (nas imagens),
mas também em hotéis, galerias, lojas e jardins um pouco por
todo o mundo.
Um talento e notoriedade merecidas para este génio da
iluminação que trata a luz de uma forma sublimemente teatral,
sem esquecer a sua inerente componente funcional
e arquitetural.

Crane

Leve, mas Robusto
Light yet Robust
With over 25 years working on major lighting design
projects, David Atkinson has seen his work recognized by
winning the Lighting Designer Award 2011.
The constant creativity, knowhow, technical innovation and
attention to detail make David Atkinson a specialist in his
field. This means he is often asked to implement lighting
programmes in major museums and exhibitions, such as the
Victoria & Albert, the Natural History Museum or the Centre
of the Cell (see images), but also in hotels, galleries, shops
and gardens all over the world.
Well-deserved recognition for this lighting genius who deals
with light in a sublimely theatrical way, without forgetting
its inherent functional and architectural component.

De caráter forte e arquitetónico, Crane inspira-se nos equipamentos
de engenharia industrial e configura-se como uma luminária de
mesa ajustável.
O seu designer, o inglês Benjamin Hubert, criou para a empresa
escandinava Örsjö um candeeiro no qual uma base de LEDs fica envolta
em alumínio perfurado ao longo de um tubo contínuo. A simplicidade da
sua base de fixação suporta o braço articulado que se ultima com um
detalhe serrilhado permitindo o ajuste da inclinação e da altura da luz,
proporcionando diferentes tipos de iluminação de acordo com as várias
necessidades de cada ambiente de trabalho.

Strong and architectural in character, Crane is in inspired by industrial
engineering equipment and is configured as an adjustable table lamp.
Its British designer, Benjamin Hubert, has created for Scandinavian
company Örsjö a lamp in which a perforated aluminium tube had
been fitted with LEDs lights. The simplicity of its base supports the
articulated arm which is completed with knurled detailed, allowing you
to adjust the tilt and the height of the light, producing different types
of lighting according to the various requirements of each
working environment.
˙ www.orsjo.com ˙

˙ www.dald.co.uk ˙ www.lightingawards.com ˙
© Nick Wood for Land Design Studio LTD
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Perla

maki

ana

Luz Mutável
Versatile Light

Rolar Poético
Poetic Rolling

Viajar até Barcelona
Travelling to Barcelona

Etorre Cimini e Walter Mocini conceberam para a marca
italiana Lumina uma série de candeeiros suspensos
absolutamente versáteis.
Perla engloba uma instalação de luz suspensa para
iluminação difusa que tem a possibilidade de aplicação em
cascata, conectando eletricamente os fios de alimentação
através de ajustamentos verticais ou horizontais por meio
de cabos e acessórios de ligação, permitindo uma
variabilidade de soluções iluminativas.
Compatível com lâmpadas economizadoras, a luminária de
vidro soprado existe em dois tamanhos diferentes: 35cm
ou 28cm de diâmetro.

Em japonês, «Maki» significa enrolar, por isso esta lâmpada
suspensa não poderia ter outro nome. Delineado pelo estúdio
de design Nendo para a Foscarini, Maki resulta do rolar de
duas chapas de metal, tal como duas folhas de papel deslizam
uma para dentro da outra.
O seu corpo esguio, em branco ou cinzento, translada
todo o impacto para a própria luz, conferindo um ambiente
contrastante devido à alternância entre claridade e sombra
que surge através das brechas entre cada folha.
Maki está disponível com lâmpadas de halogéneo ou LED,
permitindo uma poupança de energia expressiva.

Ana tem uma grande história para contar… Quando em 1955
o famoso arquiteto espanhol Barba Corsini foi convidado
para reconverter os sótãos de La Pedrera, em Barcelona,
em apartamentos, ele desenhou igualmente uma linha de
mobiliário e candeeiros.
Assim nasceu a coleção Pedrera onde a luminária de teto
Ana adquire uma forma cilíndrica perfurada ao inspirar-se
nas míticas chaminés da obra de Gaudi.
Joaquim Ruiz Millet projetou com Corsini os originais lustres
suspensos que a marca dinamarquesa Gubi acaba de reeditar
no tom vermelho, branco e preto, com 34cm ou 13cm
de diâmetro.

Etorre Cimini and Walter Mocini have designed a range of
entirely versatile hanging lamps for Italian brand Lumina.
Perla features a hanging light installation for diffuse
lighting, which can also be fitted in a cascade arrangement,
while electrically connecting the wires through vertical or
horizontal adjustments by means of connection cables and
accessories, allowing a variety of lighting solutions.
Compatible with energy saving bulbs, the blown glass lamp
comes in two different sizes: 35cm or 28cm diameter.

In Japanese «Maki» means to roll, and so this hanging lamp
could have no other name. Created by the Nendo design
studio for Foscarini, Maki results from rolling up two metal
sheets, as if two sheets of paper rolled inside one another.
Its slender body, in white or grey, transfers all the impact to
the light itself, producing a contrasting environment thanks
to the alternating light and shade that appears from the
gaps in each sheet.
Maki is available with halogen or LED bulbs, allowing
expressive energy saving.

˙ www.lumina.pt ˙

˙ www.foscarini.com ˙

Ana has a great story to tell... When famous Spanish architect
Barb Corsini was invited in 1955 to convert the lofts of La
Pedrera, in Barcelona, into apartments, he also designed a
range of furniture and lamps.
The Pedrera collection was thus born, in which the Ana
ceiling light takes on a perforated cylindrical form, inspired
by the mythical chimneys of the work by Gaudi.
Joaquin Ruiz Millet designed the original hanging chandeliers
with Corsini, with Danish brand reissuing the lamps in red,
white and black, with a diameter of 34cm or 13cm.
˙ www.gubi.dk ˙
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PUB

Indal

Hóteis Luminosos
Luminous Hotels
A iluminação é uma parte fundamental da identidade
de um hotel. A Indal é uma empresa perita em iluminação
de hotéis, com experiência numa variedade de
projetos em diferentes países. Movidos pela paixão em
apresentar soluções integrais de iluminação aos seus
clientes, os profissionais da Indal sabem como combinar
conforto visual, qualidade e uma elevada eficiência com
significativa redução do consumo energético num hotel.
Para tal, oferecem às unidades hoteleiras sistemas de
regulação que devem ser, acima de tudo, intuitivos e
de fácil perceção, permitindo a criação de um número
inderterminável de cenários que irá contribuir para a
criação de atmosferas, de uma forma eficaz e original, e
recorrendo a poucos recursos. Soluções excecionais que
permitem jogos de cor, transições e transparências, ideais
para diferenciar o seu projeto.
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Lighting is a vital part of a hotel’s identity. Indal is an
expert in lighting hotels, with experience in a variety of
projects in a range of countries. Moved by the passion to
present complete lighting solutions to their clients, Indal’s
professionals know how to combine visual comfort, quality
and exceptional efficiency with significant reduction
in energy use in a hotel. To this aim they offer hotels
regulation systems that, above all else, should be obvious
and easy to understand, allowing the creation of an endless
number of scenarios that will contribute to the creation of
atmospheres in an efficient and original manner, resorting
to few resources. Exceptional solutions that allow the
interplay of colours, transitions and transparencies, ideas
to make all the difference in any project.
˙ www.indal.pt ˙
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Falling Water

Yumi

Gotas Esplendorosas
Radiant Drops

Iluminação Artística
Artistic Lighting

Uma luz intensa, antirreflexos, que cai do dispositivo elétrico como uma verdadeira
queda de água, assim é Falling Water.
A Tobias Grau imbuiu toda a modernidade e delicadeza neste lustre com LEDs de
alto desempenho integrados em cada uma das cabeças do candeeiro. Os 14W
de luz alumiam brilhantemente qualquer espaço e permitem uma excelente e fiel
reprodução das cores.
A atual coleção Falling Water inclui agora uma nova versão na tonalidade preto mate.

Quase poderíamos afirmar que estamos perante
uma verdadeira peça de arte pela complexidade
e simultânea discrição que Yumi revela.
O arquiteto Shigeru Ban projetou para a FontaArte
uma luminária de chão que reforça a leveza e
resistência da extensão da fibra de carbono.
O interior do corpo arqueado do candeeiro é composto
por uma sequência de camadas de fibra de vidro, fibra
de carbono e alumínio dispostas como um todo de
apenas 10 cm de espessura.
A nova constituição cria assim um dispositivo elétrico
de iluminação ultraleve, porém muito sólido.
Com uma intensidade de luz LED de 18W, Yumi repousa
sobre uma base de metal em preto lacado que se
ajusta com a estrutura exterior em material composto,
também negro, revestido com fibra de carbono.

An intense, nonreflective light, falling from the electric device like a genuine
waterfall. This is Falling Water.
Tobias Grau has endowed this chandelier with modernity and delicateness, placing
high performance LEDs into each of the lamp’s heads. The 14 watts of light brightly
illuminate any space and allow exceptional and faithful colour reproduction.
The current Falling Water collection now includes a new version, in matte black.
˙ www.tobias-grau.com ˙

You could almost say that you are before a genuine
piece of art, given the complexity and simultaneous
discretion Yumi reveals.
Architect Shigeru Ban has designed a floor lamp
for FontaArte that strengthens the lightness and
resistance of the carbon fibre extension.
The inside of the arched body of the lamp is made
up of a series of layers of fibreglass, carbon fibre and
aluminium, combining to make a thickness of just 10cm.
The new constitution thus creates an ultra light
electric lighting device that is nonetheless very solid.
With an LED light intensity of 18W, Yumi rests on a
black lacquer metal base that is adjusted with the
outer structure, also black, in composite material,
coated in carbon fibre.
˙ www.fontanaarte.it ˙

IMAGEO TeaLights

Velas Elétricas
Electric Candles
Especialista numa ampla gama de eletrodomésticos e
sistemas de luz, a Philips lançou também uma coleção
de iluminação decorativa que aplica a mais avançada
tecnologia LED para definir uma atmosfera de conforto
e bem-estar em qualquer espaço da casa.
A linha IMAGEO Tealights, a par com a série Candlelights,
simula a chama cintilante e quente que as velas emanam.
Uma suavidade iluminativa que dura até dez horas com um
único carregamento. Sem qualquer cabo elétrico, graças à
bateria integrada, para ligar ou desligar a vela basta incliná-la. Podendo inclusivamente ser usada no jardim porque
resiste às intempéries, a grande novidade de Tealights é o
seu novo acabamento em vidro fosco.
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Specialist in a large range of domestic appliances and light
systems, Philips had also launched a decorative lighting
collection that uses the most advanced in LED technology
to define an atmosphere of comfort and well being in any
part of the house.
The IMAGEO Tealights range, as well as the Candlelights
range, simulates the flickering and warm flame that candles
emanate. A soft lighting that lasts up to ten hours on a
single charge. With no electric cable, thanks to the built-in
battery, to turn the candle on or off all you have to do is to
tip it. Weatherproof, making them deal for garden use too,
Tealights also stand out for their new frosted glass finish.
˙ www.philips.com ˙
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arraiolos
Vila LED
LED Town

A histórica vila alentejana tornou-se na primeira povoação
a estar totalmente iluminada com sistema LED.
Com o intuito de valorizar o seu espaço urbano,
proporcionando uma maior sustentabilidade e segurança
nas ruas pedonais e viárias do seu centro histórico, a vila
de Arraiolos encetou o primeiro projeto de iluminação
pública aplicando o LED como fonte de luz.
Através do novo programa, desenhado pelo ateliê
português de design de iluminação, Eclipz, a autarquia prevê
reduzir a sua fatura de eletricidade em 30%. Com esta
efetiva poupança, Arraiolos está já a preparar a candidatura
a uma segunda fase do projeto no sentido de alargar mais
e melhor luz a outras artérias da cidade e a outros
ilustres monumentos.
The historic town in the Alentejo has become the first
town to be fully lit by an LED system. With the intention of
enhancing its urban spaces, providing more sustainability
and safety for the pedestrian streets and roads in its
historic centre, the town of Arraiolos has started the first
public lighting project applying LEDs as light source.
Through the new programme, designed by Portuguese
lighting design studio Eclipz, the municipality intends to
reduce its electricity bill by 30%. With these effective
savings Arraiolos is already preparing applications for a
second phase of the project in order to extend more and
better lighting to other roads of the city and to other
illustrious monuments.

© Vasco Vilhena
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F11 Paddle

Remo de Luz
Light Paddle
Estabelecida em Itália em 1961, a criatividade dos produtos
Fabbian fez crescer a empresa de iluminação que atualmente já
está presente no mercado dos Estados Unidos, Canadá e Brasil.
F11 Paddle patenteia a originalidade de um candeeiro que
faz lembrar um remo cuja pá de alumínio permite iluminar o
espaço através de 84 micro LEDs com controlo dinâmico de luz
mediante toque capacitivo.
O seu suporte direcionável em madeira admite igualmente
ajustar o braço de luz.
Established in Italy in 1961, the creativity of Fabbian products
ensured the growth of the lighting company, and it is now
present on the US, Canadian and Brazilian markets.
F11 Paddle reveals the originality of a lamp that recalls an oar
the aluminium blade of which lights up any space through 84
micro LEDs, with dynamic control by means of capacitive touch.
Its adjustable wooden stand also allows for the movement of
the arm of light.

F14 Guinco (terra)

Hastes Esbeltas
Slender Stalks

OPUS

Design Evolutivo
Evolutive Design
A premissa fundamental da Nistor & Nistor assenta na
criação de luminárias absolutamente orgânicas
e revolucionárias.
O modelo Opus assume esse alinhamento ao surgir como
uma lâmpada feita em módulos de policarbonato e
alumínio aglomerados a um eixo comum que possibilita a
rotação de 360º em cada secção.
Este conceito inovador de «design evolutivo» permite
estabelecer um número infinito de formas e feitios.
The fundamental premise of Nistor & Nistor lies in the
creation of fully organic and revolutionary lighting.
The Opus model follows this principle, revealing a lamp
made in polycarbonate and aluminium modules, joined
together at a common point, allowing the 360º rotation
of each section.
This innovative concept of “Evolutive Design” allows the
creation of countless shapes and guises.
˙ www.ggnistor.com ˙

Marc Sadler foi muito talentoso ao desenhar a gama F14
Guinco para a Fabbian.
A coleção de luminárias, de teto e de pé, são feitas de
elegantes cabos de material plástico reforçado com fibra de
vidro branca. Na base foram aplicados um pó metálico cinzento
e um sistema LED de iluminação com dupla interrupção. A luz
principal advém da parte superior, enquanto uma ténue luz de
presença emana graciosamente da haste.
Marc Sadler was very talented when he designed the F14
Guinco range for Fabbian. The lamp collection, for ceiling
and floor, features strands of white plastic, reinforced with
fibreglass. They feature a dust painted metallic grey base and
a double LED system, with two switches. The main light comes
from the upper part, while a more tenuous background light is
emitted gracefully from the stalks.

˙ www.fabbian.com ˙
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Chips

lola

Formas Ondulantes
Undulating Shapes

Iluminação Divertida
Fun Lighting

Um design criativo, forte e dinâmico… Esta foi a estratégia
que a Italamp seguiu para a sua coleção de 2011.
Chips interpreta exatamente essas diretrizes ao surgir como
uma lâmpada de luz flutuante feita de camadas sobrepostas
de tecido de alta-tecnologia.
O seu formato ondeante adquire ainda mais protagonismo na
versão colorida, estando também disponível no tom branco
e como candeeiro de pé.

Lúdico, alegre e vivaz com um toque vintage… assim é o
candeeiro de suspensão Lola.
Stefano Traverso concebeu para a Italamp uma luminária que
reintroduz uma decoração retro e animada pela combinação
cónica do difusor e pela variação de tonalidades que podem
ser aplicadas nos cabos, entre elas a cor de laranja, o verde
ácido, o amarelo ou o azul claro. Além disso, a série Lola Royale
torna-se mais exclusiva pelos apliques com cristais
Swarovski Elements.

A creative, strong and dynamic design stands behind the
strategy chosen by Italamp for its 2011 collection.
Chips interprets these guidelines to perfection, as a lamp of
floating light, made of overlapping layers of high-tech fabric.
Its undulating form becomes even more apparent in the
coloured version, with Chips also available in white and
as a floor lamp.

Playful, bright and lively with a touch of vintage - this is the Lola
hanging lamp. Stefano Traverso has designed for Italamp a lamp
that reintroduces retro and dynamic decoration through the
conical combination of the diffuser and through the variation of
colours that be used in the wiring, including orange, lime green,
yellow or light blue. Besides this, the Lola Royale range becomes
even more exclusive with the use of Swarovski
Elements crystals.

Flamingo

Cristallone

Sugerido pela Natureza
Inspired by Nature

Convívio Ousado
Daring Combination

A haste delgada, com o ajustável abajour inclinado coincide
perfeitamente com a estrutura pernalta e encurvada que os
flamingos possuem. Por isso Stefano Traverso apelidou esta
luminária de mesa de Flamingo. A robustez da sua base em
betão anima-se com a estrutura vivaz em cores como verde
ácido, branco, laranja, azul-celeste e verde escuro, entre
outras. Flamingo usa lâmpadas LED.

Cristallone é um lustre arrojado e atrevido ao conjugar com
grande talento a elegância clássica do cristal lapidado à
mão com uma moderna estrutura metálica revestida com o
futurismo de um tecido de alta-tecnologia.
A sua audácia eleva-se ainda mais com os tons escolhidos para
revestir o metal: azul, vermelho, castanho-escuro e amarelo
são as opções disponíveis para dar caráter a este candelabro.

The slender rod, with adjustable tilted shade, perfectly
replicates the stilt-like and curved structure of flamingos.
That’s why Stefano Traverso called this lamp Flamingo. The
solidity of its concrete base is brought to life with the bright
structure in colours such as lime green, white, orange, sky blue
and dark green, amongst others. Flamingo uses LED lamps.

Cristallone is a bold and daring chandelier, combing with great
flair the classic elegance of hand cut crystal with a modern
metal structure coated with the futuristic feature of
high-tech fabric.
Its bravado goes even further with the colours chosen to coat
the metal: blue, red, dark brown and yellow are the options
that give character to this chandelier.

˙ www.italamp.com ˙
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YUBA

Cristal Luzente
Shining Crystal
Os mais de 500 anos de história como fábrica de vidro
veneziano garantem uma arte e saber inconfundíveis
aos produtos assinados pela Vistosi. De forma
esfericamente cavada, Yuba não foge à regra da
excecionalidade, sendo uma coleção de candeeiros
suspensos, de mesa, de teto e até de chão.
É a malha de linhas de cristal preto, modelada a quente,
que lhe dá um toque misterioso e cintilante que se
complementa com o pé em níquel acetinado.

LILY

Graça Decorativa
Decorative Grace
A dupla de designers espanhóis Yonoh, formada por Alex
e Clara, concebeu para a Fambuena os candeeiros de teto
suspensos Lily.
A graciosidade da sua estrutura metálica, vestida por um
molde de tecido elástico disponível em três cores diferentes
– branco, castanho e vermelho – anima brilhantemente
qualquer espaço. Além disso, também pode se optar entre
uma base de sustentação em branco metálico ou
preto cromado.
The duo of Spanish designers made up of Alex and Clara have
designed the Lily suspended ceiling lamps for Fambuena.
The gracefulness of their metallic structure, coated in a
mould of stretch fabric available in three different colours
– white, brown and red – brilliantly livens up any space.
Besides this, you can also choose between a base in
metallic white or chromed black.
˙ www.fambuena.com ˙

More than 500 years manufacturing venetian glass
ensure unmistakable art and knowhow to products
designed by Vistosi. Spherical in form, Yuba is just as
exceptional as the rest, producing a range of hanging,
table, ceiling and floor lamps.
The hot-modelled mesh of black crystal threads,
give the lamps a mysterious and sparkling touch,
complemented by the base in satin finish nickel.
˙ www.vistosi.it ˙
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Aura

Koshi

Nelly Straight

Gotas Cintilantes
Sparkling Drops

Luz Simples e Natural
Simple and Natural Light

Muito Pragmáticos
Very Pragmatic

Fundada em 1996, a Axo Light prima pela irreverência
de cada uma das suas sugestões de iluminação.
Aura é uma coleção de pingentes de vidro colorido
torcidos manualmente.
Para a série de candeeiros de teto, a sua base pode ser
revestida a aço polido ou com folhagem dourada. Contudo,
o brilho de Aura destaca-se pela vasta gama de cores
vítreas, tais como branco, vermelho, cor de laranja, preto,
cristal nervurado, entre outras.

O designer Manuel Vivian aplicou a naturalidade e singeleza
do bambu no conjunto de lâmpadas de mesa, de pé e de
teto Koshi, projetados para a Axo Light.
O acabamento em wengué escuro contrasta sublimemente
com os alvos difusores de vidro branco acetinado.
Acresce que toda a estrutura cúbica dos candeeiros é
rematada por pormenorizados acessórios cromados.

A Axo Light superou-se ao apresentar a linha Nelly. No
formato circular, mas também retangular – Nelly Straight –,
a gama de candeeiros de teto e apliques de parede é feita
de tecido elástico que é facilmente removido e lavável.
Disponível nos tons branco, branco texturado e marfim,
ao escolher os práticos candeeiros Nelly Straight terá
ainda de optar por um dos três tamanhos: 60cmx60cm;
100cmx100cm ou 140cmx140cm.

Founded in 1996, Axo Light stands out for the irreverence
of each of its lighting suggestions. Aura is a collection of
hand twisted coloured glass pendants.
For the series of ceiling lights, their base can be coated in
polished steel or with gold leaf. However, Aura’s sheen is
highlighted by the vast range of glass colours, such as white,
red, orange, black, and ribbed crystal, amongst others.

Designer Manuel Vivian has applied the naturalness and
uniqueness of bamboo in the Koshi range of table, floor
and ceiling lamps, designed for Axo Light.
The dark wengé finish contrasts sublimely with the white
satin finish glass diffusers.
The cubic structure of the lamps is also finished off with
chrome plated fittings.

Axo Light has excelled itself in presenting its Nelly range. In
a circular as well as rectangular format - Nelly Straight -, the
range of ceiling and wall lamps is made of removable and
washable stretch fabric. Available in white, patterned white
and patterned ivory, when you choose the practical Nelly
Straight lamps you will also have to decide between three
sizes: 60cmx60cm; 100cmx100cm; or 140cmx140cm.

˙ www.axolight.it ˙
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Jellyfish House Chair

Romeo & Juliet

Colorir os dias
Colour the days

História de amor
Love Story

A Jellyfish House Chair é uma cadeira para relaxar, mas sobretudo para
rir, ouvir música, apreciar um snack ou conversar com os amigos. De
formas arredondadas e cores vibrantes e alegres, a cadeira consegue
balançar-se calmamente, aumentando assim a sensação de conforto
do seu utilizador.
Disponível em várias cores, a Jellyfish House Chair foi produzida de
forma a poder ser utilizada no exterior quer faça sol ou chuva.

Romeo & Juliet é um banco feito de longas tiras quadradas de madeira, mas
é também uma história de amor. Tal como no clássico da literatura, os dois
vasos capazes de albergar pequenas árvores embelezam as pontas do
objeto e estão destinados a viverem juntos, mas sem se conseguirem tocar.
Confortável e amigo do ambiente, Romeo & Juliet é indicado tanto para
espaços privados como para públicos.
Romeo & Juliet is a bench made of long square wooden strips, but it
is also a love story. Like in the classic of literature, the two pots able
to accommodate small trees embellish the ends of the bench, and are
destined to live together, but without being able to touch.
Comfortable and environmentally friendly, Romeo & Juliet is suitable
for both private and public spaces.

The Jellyfish House Chair is a chair to relax in, but mostly to laugh in,
listen to music in, enjoy a snack in or to chat with friends in. Featuring
rounded shapes and vibrant and cheerful colours, the chair can also
manages to rock, thus increasing the feeling of comfort for the user.
Available in several colours, the Jellyfish House Chair was produced in
order to be used outside, come rain or shine.

˙ www.extremis.be ˙

˙ www.quinzeandmilan.tv ˙

Tunis

Serena melancolia
Serene melancholy
Dona de uma beleza serena e discreta, a coleção Tunis, da Expormim,
é ideal para dias amenos e quase melancólicos de outono.
Disponível em branco e castanho, a coleção inclui sofás, cadeirões,
mesas de centro, de apoio e de refeição, bem como diversas cadeiras.
A Expormim é uma empresa espanhola, que procura atingir a inovação
e a qualidade em cada produto que desenha e fabrica, seja de
exteriores ou de interiores.

Being of a serene and discrete beauty, the Tunis collection by Expormim
is ideal for the mild and almost melancholic days of autumn.
Available in white and brown, the collection includes sofas, armchairs,
coffee, dining and side tables, as well as a choice of chairs.
Expormim is a Spanish company that aims to attain innovation and
quality in every product it designs and manufactures, whether for
exterior or interior.
˙ www.expormim.es ˙
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PUB

listor

Escolha Digital
Digital choice
Com vinte anos de história na comercialização dos melhores
e mais inovadores pavimentos flutuantes, a Listor garante o
sucesso do seu nome ao aliar-se a algumas das marcas mais
importantes e certificadas do mercado.
Um desses exemplos é a Quick-Step, especialista em
pavimentos para interiores. E a pensar na difícil tarefa que
é escolher o revestimento certo para cada divisão da casa,
a marca criou a aplicação FloorAdvisor. Visitando o sítio
online da marca, esta nova ferramenta permite escolher
digitalmente o décor, tamanho e tipo de junta das diversas
soluções de pavimentos laminados e/ou em madeira que
melhor se adapta a cada ambiente doméstico.
After twenty years selling the best and most innovative
laminate flooring, Listor guarantees the success of its name
by joining forces with some of the most important and
acknowledged brands in the market.
One such example is Quick-Step, a specialist in indoor
flooring. And with the difficult task of choosing the right
flooring for every room in the house in mind, the brand has
created the FloorAdvisor application. Visiting the brand's
online site, this new tool allows you to digitally choose the
décor, size and joint type of its various laminate and/or wood
flooring solutions that best suit each domestic environment.
˙ www.listor.com ˙ www.quick-step.com ˙
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Matias concept

O conforto do calor
The comfort of warmth
Com o regresso da chuva e do frio, voltamos a pensar nas
diversas soluções de aquecimento que temos ao nosso
dispor ou que gostaríamos de ter. Para conceber um
ambiente repleto de conforto e calor, a Matias Concept
apresenta uma vasta gama de equipamentos de calefacção
pautados por um design único e moderno.
Discretos ou mais assumidos, os radiadores de marcas de
referência, como Ad Hoc, Antrax, Irsap, Scirocco, Tempo e
Tubes, adaptam-se a qualquer espaço da casa e ao gosto de
cada cliente.
Uma oferta de referência que patenteia a ampla qualidade
dos serviços e produtos que a Matias Concept disponibiliza
para decorar ou remodelar a sua casa e jardim.
With the return of the rain and the cold, we start to
consider the various heating solutions we have at our
disposal or that we would like to have. To create an
environment full of comfort and warmth, Matias Concept
showcases a wide range of heating equipment marked by
\a unique and modern design.
Discreet or more assuming, radiators from leading brands,
such as Ad Hoc, Antrax, Irsap, Scirocco, Tempo and Tubes,
adapt to any room in the house and to the different tastes
of every client.
An exceptional selection, revealing the vast quality of
services and products that Matias Concept offers to
decorate or refurbish your home and garden.
˙ www.matiasconcept.com ˙
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Weill

Miu Miu Matelassé

Inverno Technicolor
Technicolor Winter

Malas Versáteis
Versatile Bags

Vermelho, rosa, azul, fuschia e coral são algumas das cores que premeiam
a nova coleção outono/inverno 2011 da Weill. Tons alegres e vivazes que
combinam sobretudo com a neutralidade do preto.
No entanto, a simplicidade dos conjuntos de negro e branco invernal
adquirem um novo glamour pelos estilos revisitados e pela utilização
de materiais ricos como a lã pura e a suavidade de Jerseys de caxemira,
alpaca e seda.
Também há peças em seda e mousseline que emanam sensualmente,
tal como os double – crêpes reforçados permitem cortes modernos,
com estrutura.

Como forma de antecipar a sua coleção de acessórios outono /
inverno 2011, a Miu Miu lançou a nova mala Matelassé.
O modelo, feito em napa, destaca-se pelos elementos
distintivos da marca, como a sua forma acolchoada, o fecho
metálico e o elegante forro em seda.
Para um jantar romântico ou uma saída descontraída entre amigas,
Matelassé adapta-se às mais variadas ocasiões, possuindo ainda
uma alça em couro com corrente ajustável.
Com uma gama de oito tons mate e três brilhantes (preto, vermelho
e bege), Matelassé já está disponível em todas as boutiques Miu Miu.

Red, pink, blue, fuchsia and coral are some of the colours featured in the
new autumn/winter 2011 collection from Weill. Bright and lively colours
that combine especially well with the neutrality of black.
However, the simplicity of black and winter white outfits takes on a new
glamour through revisited styles and through the use of rich materials
such as pure wool and the softness of cashmere, alpaca and silk jerseys.
There are also pieces in silk and mousseline, sensual works of art, while
the strengthened double-crêpes allow modern cuts with structure.

As a way of speeding up its 2011autumn/winter accessory collection,
Miu Miu has launched the new Matelassé bag.
Made from Napa the model stands out for the distinctive elements of the
brand, like its padded form, the metal clasp and the elegant silk lining.
For a romantic dinner date or a relaxing night out with friends, Matelassé
adapts to the most varied of occasions, while also possessing an adjustable
leather strap.
Available in a range of eight matte and three gloss colours (black, red and
beige), Matelassé is now available in all Miu Miu boutiques.

˙ www.weill.com ˙

˙ www.miumiu.com ˙

Caramelo

Mango

Coleção Otimista
Optimistic Collection

Lado Selvagem
Wild Side

A pureza e naturalidade do cinzento e do castanho predominam na
nova coleção masculina da Caramelo. Assente na simplicidade das
linhas e do corte, a estética de cada peça inova-se porém nos detalhes
e nos materiais utilizados.
Tecidos com tratamentos diferentes e conjugados com superfícies
mais espessas criam conjuntos de estilo assumidamente urbano, mas
com noções originais de modernidade.
Um vestuário prático que se alia a uma gama de acessórios e calçado
simultaneamente informais e cosmopolitas graças às talentosas
combinações de pele com brilhos discretos.

Este inverno ninguém vai escapar à tendência animal print que está presente em quase
todas as coleções femininas. Além do toque especial que as estampas de leopardo e de cobra
conferem a um look mais casual, também os acessórios e sapatos em imitação de pele de
crocodilo, como os peeptoes granate, dão uma sofisticação singular a um conjunto.
Sugestões únicas da Mango que, em peças de vestuário ou complementos, garantem
um caráter aprimoradamente selvagem e elegante, digno de fazer inveja a qualquer um!

The purity and natural look of grey and brown dominate Caramelo’s
new men's collection. Based on the simplicity of lines and the cut, the
aesthetics of each piece is renewed in the details and the materials used.
Fabrics with different treatments combined with thicker surfaces
create admittedly urban style combinations, but with original
notions of modernity.
Practical clothes that combine with a range of accessories and
footwear both informal and cosmopolitan thanks to the talented
combinations of leather with a discreet sheen.

This winter no one will be able to avoid the animal print trend present in
almost every women's collections. Besides the special touch that leopard
and snake prints add to a casual look, the accessories and shoes in
imitation crocodile skin, such as the crimson peeptoes, also give
a unique sophistication to an outfit
Unique ideas from Mango that, be it clothes or accessories,
creates a wild and elegant look, guaranteed to attract
envious stares from all sides!
˙ www.mango.com ˙

˙ www.caramelo.com ˙
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At the beginning there was nature, and man lived from what the earth provided, directly, without
intermediaries and without manipulating the soils or foods. Today, human physiology in terms of food is the
same as what existed 50,000 years ago, but the kind of food has changed dramatically, and particularly so
in the last 100 years. This may seem a long time, but a century is very little to allow the human body to adapt
to such major changes in food. We still need the same nutrients as our predecessors, but new eating habits,
with the growth of ready meals and rapid cultivation, do not allow the body to receive all that it needs and
in the quantities it needs them. On the other hand, primarily through the association of a sedentary lifestyle,
there has been a constant increase in weight in the populations of so-called developed countries, as a result
of unbalanced diets.

Pela boca vive o Homem

Obesity is harmful for everything having excess weight implies. The body suffers an overload, which is not
at all desirable, with heightened fat levels that lead to cholesterol problems, diabetes, circulation problems,
cardiac strain and strain on the actual skeleton. Our joints and our heart are not prepared to support
excessive weight. This all means that at the same time as there is a decline in health there is also reduction
in well being and in quality of life.

Man lives but through his mouth
No princípio era a Natureza, e o homem vivia daquilo que a terra fornecia, diretamente, sem intermediários
e sem manipulação dos solos e dos alimentos. Hoje, a fisiologia humana ao nível alimentar é a mesma que
existia há 50 mil anos, mas o tipo de alimentação alterou-se dramaticamente, com especial incidência nos
últimos cem anos.
Pode parecer muito tempo, mas um século é muito pouco para permitir ao organismo humano adaptar-se
a alterações tão profundas na alimentação. Continuamos a precisar dos mesmos nutrientes que os nossos
antepassados, mas os novos hábitos alimentares, com o crescimento do pronto-a-comer e o cultivo rápido,
não permitem ao organismo receber tudo aquilo de que precisa, nas quantidades que necessita. Por outro
lado, principalmente por associação a uma vida sedentária, tem-se assistido a um constante aumento de
peso nas populações dos países ditos desenvolvidos, devido a dietas desequilibradas.
A obesidade é prejudicial por tudo o que ter excesso de peso implica. Há uma sobrecarga no organismo que
não é de todo desejável, com níveis elevados de gordura que conduzem a problemas de colesterol, diabetes,
deficiências circulatórias, sobrecarga cardíaca e do próprio esqueleto. As nossas articulações e o nosso
coração não estão preparados para suportar um peso excessivo. Tudo isto quer dizer que ao mesmo tempo
que há uma degradação da saúde, também há diminuição do bem-estar e da qualidade de vida.

h o u s e ˙ Pu b l i rep ort ag em ˙ 95

Por outro lado, a magreza excessiva também pode acarretar problemas de saúde, neste caso ao nível das
carências. Mas é importante salientar que as carências podem estar presentes no organismo tanto num quadro
de obesidade como de magreza excessiva. Não é por uma criança estar gorda que o seu organismo tem todas
as vitaminas e minerais adequados a um bom estado de saúde. Uma pessoa muito magra pode, mesmo assim,
ter um maior peso de gordura corporal do que de músculo, o que não é, de todo, aconselhável. Da mesma forma,
aquilo que a mim não me engorda pode ser o elemento essencial a ser retirado da dieta de outra pessoa e, para
tal, temos de saber como cada organismo reage ao alimento que lhe é dado. É precisamente por isto que
é importante ter uma noção rigorosa do tipo de alimentação adequado a cada pessoa.
A única forma de ser saudável é saber comer, tal como só é bom emagrecer se for para nunca mais voltar
a engordar. E isso ultrapassa os famosos regimes iô-iô, em que hoje se perde 15 quilos num mês, para dois
meses depois os reencontrar, bem acompanhados de mais quatro ou cinco quilos. Resultado, perde-se 15
para encontrar 20. Mas o que é ainda mais grave do que reencontrar o peso perdido é a alteração física
que acontece no processo. Da mesma forma que as dietas radicais funcionam por perda de água e massa
muscular, em vez de gordura pura e dura, também quando se recupera o peso perdido isso é feito à custa de
massa gorda. Ou seja, quem estava gordo acabou por ficar mais gordo ainda. E isto quer dizer que se torna
progressivamente mais difícil equilibrar a relação entre massa magra e massa gorda.
Feitas as contas, é bem verdade que o homem é aquilo que come e como come. Continuamos a ter a mesma
fisiologia que tínhamos há milhares de anos, mas o nosso tipo de alimentação alterou-se drasticamente
nos últimos cem anos. Um século é muito pouco tempo para o organismo se adaptar a um regime alimentar
empobrecido em nutrientes e enriquecido em fast-food. Felizmente, tal como acontece com as preocupações
ambientais, o homem parece estar a despertar para a consciência de que saber comer é saber viver, mais e melhor.
Mas para quem viu o seu peso aumentar, tantas vezes insensivelmente, ao longo dos anos, recuperar de
forma mais rápida a sensação de estar bem no seu corpo, sem correr os riscos de dietas castigadoras,
também elas desequilibradas, é um dos passos importantes num tratamento de sucesso. Por isso mesmo,
utilizo o programa Liposhaper Max, que une a tecnologia de eliminação de gordura localizada por um
método não-invasivo, sem cortes, dores ou anestesia, a uma correta reeducação alimentar. Esta conjugação,
ao refletir-se numa real diminuição de medidas corporais, permite uma manutenção fiel do programa de
emagrecimento, aumentando a coragem de continuar e a própria auto-estima.

On the other hand, excessive slimness can also cause health problems, in this case in terms of what the
body is lacking. But it is important to stress that these shortages can be found in a body as much in a case
of obesity as in a case of excessive slimness. Just because a child is fat doesn’t mean its body has all the
vitamins and minerals appropriate for a good state of health. A very thin person can nevertheless have
greater body fat weight than muscle weight, which is not at all advisable. In the same way, something that
doesn’t make me fat can be an essential element when removed from the diet of someone else, and as such,
we need to how each body reacts to the food it is given. It is precisely for this that is important to have
a detailed notion of the food appropriate for each person.
The only way to be healthy is to know how to eat, just as it only good to lose weight if it is to ensure you will
never put weight on again. And this goes beyond the famous yoyo diets, in which you can lose 15 kilos in a
month, only to have them return two months later, joined by four or five extra ones. The result: you lose 15
only to gain 20. But what is even more serious than putting back on lost weight is the physical change that
occurs during the process. In the same way that radical diets work through loss of water and muscle mass,
instead of pure, hard fat, also when the lost weight returns this is done at the cost of fat mass. That is to say,
if you were fat you end up fatter still. And this means that it becomes progressively harder to balance the
relationship between thin mass and fat mass.
When all is said and done, it is true to say that man is what he eats and how he eats.
We still have the same physiology we had thousands of years ago, but what we eat has changed drastically
in the last 100 years. A century is a very short time for the body to adapt to a diet impoverished in nutrients
and enriched in fast food. Fortunately, just as is happening with environmental concerns, man seems to
becoming aware that knowing how to eat is knowing how to live, longer and better.
But for anyone who has seen their weight increase, often unnoticed over the years, quickly recovering the
feeling of being good in your body, without running the risk of punishing diets, which are just as unbalanced,
is one of the important steps in successful treatment. And for this very reason, I use the Liposhaper Max
programme, which combines localised fat removal technology, through a non-invasive, incision, pain and
anaesthesia free method, with correct food re-education. This combination, reflected in real reduction in
body measurements, allows the faithful upkeep of the weight loss programme, increasing your courage
to continue and your self-esteem.
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˙ Mazda Minagi Concept

Uma Nova Era
A New Era

˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ Mazda Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given

Desafiar convenções através de um design emotivo e de uma performance divertida, esta
a missão do novo concept car da Mazda apresentado no Motor Show de Geneva 2011.
O Mazda Minagi é o primeiro utilitário desportivo compacto a adotar na sua totalidade a
tecnologia Skyactiv representativa de uma nova era no mundo automóvel onde se harmonizam
um admirável prazer de condução com um excelente desempenho ambiental e de segurança.
Além disso, o novo Minagi elege a «alma do movimento Kodo» como a mais moderna conceção
de design emocional, repleto de energia e poderoso movimento. A vitalidade do veículo que
facilmente circula pela paisagem urbana inspirou-se na forma natural e acelerada com que as
chitas correm atrás das suas presas: a cabeça elevada, mas com o torso alongado proporciona
uma possante flexibilidade que permite mudar de direção rapidamente e a alta velocidade.

Challenging convention through exciting design and fun performance, this is the mission
of the new concept car from Maxda, presented at the Geneva Motor Show 2011.
The Mazda Minagi is the first compact sports utility to fully adopt Skyactiv technology, thus
representing a new era in the automotive world, where an enjoyable driving experience is joined
by excellent safety and environmental credentials.
Besides this, the new Minagi choose the «soul of the Kodo movement» as the most modern
of emotional design notions, packed with energy and powerful movement. The vitality of the
vehicle, easily gliding through the urban landscape, is inspired by the natural and rapid way in
which cheetahs run after their prey: their head high, but with the torso elongated, providing
a powerful flexibility and the ability to change direction quickly and at high speeds.

No interior, o cockpit foi desenhado com o enfoque total
no condutor. Deste modo definiu-se um ambiente que
expressa um elevado nível de força e robustez patentes
na predominante cor preta destacada pela vivacidade do
vermelho em realces pormenorizados um pouco por todo
o habitáculo. Os futuristas bancos, volante e portas em
couro combinam na perfeição com o brilho metálico dos
puxadores e da alavanca das mudanças.
O novo Minagi Concept simboliza assim uma nova
evolução da marca Mazda rumo a uma renovada
dimensão automobilística.

100 ˙ on w he e ls ˙ h o u s e

Inside, the cockpit has been designed with the driver in
mind. Thus an environment is defined that expresses a
high level of strength and robustness in the predominant
use of black, highlighted by the vividness of red in detailed
splashes of colour about the interior. The futuristic leather
seats, steering wheel and doors, blend perfectly with the
metallic sheen of the handles and gear stick.
The new Minagi Concept thus symbolises a new
volution of the Mazda brand, heading towards
a renewed automotive dimension.
˙ www.mazda.pt ˙
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˙ L’and Vineyards

Dormir Sob as Estrelas

O cenário é deslumbrante. Rodeado por um jardim de vinhas, com vista para uma piscina, um lago e para o castelo da vila
medieval de Montemor, o Wine Resort L’and Vineyards é um paraíso plantado a 15 minutos do centro histórico de Évora.
Com assinatura do premiado arquiteto brasileiro Márcio Kogan, o resort tem apenas 22 luxuosas suítes, de 120m2 cada
uma, que se abrem sobre o jardim da vinha, o lago e o horizonte, criando uma paisagem romântica e intimista. Para além
do grande terraço exterior com lareira e dos pátios privados de cada quarto, o que impressiona nestes espaços é o facto
de o teto de cada quarto poder ser recolhido, permitindo aos hóspedes dormirem debaixo do céu estrelado do Alentejo.
É como voltar às origens, ao tempo em que o homem se relacionava de braços abertos com a Natureza, mas com um
conforto extraordinário.
˙ Andreia Barros Ferreira Texto Text ˙ L’and Vineyards Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given

Sleeping under the stars

The setting is breathtaking. Surrounded by a garden of vineyards, overlooking a swimming pool, a lake and the castle of the
medieval town of Montemor, Wine Resort L’and Vineyards is a paradise planted 15 minutes from Evora’s historical centre.
Bearing the signature of award-winning Brazilian architect Márcio Kogan, the resort contains no more than 22 luxurious
suites, each boasting an area of 120 square metres, opening onto the vineyard garden, the lake and the horizon,
creating an intimate and romantic landscape. In addition to the large outdoor terrace with fireplace and the private
courtyards for each suite, what impresses in these spaces is that the ceiling of each bedroom can be retracted, allowing
the guests to sleep under the Alentejo’s star filled sky. It’s like going back to ours origins, to the times when mankind
embraced nature with open arms, but with extraordinary comfort.
h o u s e ˙ r ef úgio ˙ 103

Bastava a experiência de dormir com uma janela virada para o Universo
para tornar a estada neste resort inesquecível. Contudo, ficar no L’and
Vineyards pode incluir outras experiências. As mais interessantes estão
ligadas ao vinho, inspiração primeira para este lugar: para além das
visitas a vinhas locais, podem fazer-se cursos sobre a vinha e produção
de vinho, provas comentadas de vinhos locais e regionais, cursos de
cozinha orgânica e apreciar a paisagem vínica única do Alentejo a bordo
de um balão. Não se deve perder, igualmente, alguns dos tratamentos à
base de uva e produtos naturais do L’and Spa e as iguarias portuguesas
e orientais que o restaurante do resort serve todos os dias. É caso para
dizer que ficar hospedado neste cinco estrelas é fazer uma viagem única
ao coração poético do Alentejo.
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The experience of sleeping beneath a window facing the universe would
be enough to make this an unforgettable stay. However, staying at L’and
Vineyards resort can include other experiences. The most interesting
are related to wine, the prime inspiration for this place: apart from visits
to local vineyards, guests can take part in courses about vineyard and
wine production, accompanied wine tastings of local and regional wines,
courses in organic cooking or marvel at the Alentejo’s unique landscape
from the basket of a hot air balloon. Equally you should not miss out on
the L’and Spa treatments based on grapes and natural products or the
Portuguese and Oriental delicacies that the resort’s restaurant serves
every day. One might well say that staying in this five-star hotel is like
making a unique journey to the poetic heart of the Alentejo.
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Knit Stools

bonobo

Corque Design

Cosy Relaxing

Stylish Pedal Power

Refresh with Cork

Descanso Quentinho

Pedalar com Estilo

Refrescar com Cortiça

1 ˙ Cansada do mobiliário habitual, a
designer inglesa Claire-Anne O-Brien foi
buscar inspiração às camisolas de lã mais
quentes e confortáveis para transformá-las
em bancos aconchegantes e coloridos. Com
texturas suaves e formas um tanto ou quanto
exageradas, a utilização destes Knit Stools
revela-se particularmente confortável em
épocas frias, como a que agora iniciamos.

2 ˙ Ergonómica, leve e resistente, a bicicleta
Bonono, desenhada por Stanisław Płoski, é
composta por um quadro de contraplacado
curvado, que lhe confere estilo adicional.
Com uma geometria que assegura uma
posição corporal relaxada, favorencendo a
apreciação do verdadeiro prazer de pedalar,
a Bonono é ideal para ciclistas urbanos que
procuram conforto e caráter.

3 ˙ Vine é um dos novos 15 produtos da
Corque Design, uma nova marca portuguesa
que apresenta objetos de ecodesign exclusivos
e diferenciadores. Esta peça em particular
toma partido da capacidade isoladora da
cortiça para criar o recipiente ideal para
conservar o vinho fresco. Pode ser adicionado
ao Vine uma base em inox, de forma a
pendurá-lo elegantemente numa mesa.

Tired of the usual furniture, British designer
Claire-Anne O’Brien went looking for
inspiration in warm and comfortable woolly
sweaters to turn them into cosy and colourful
seats. With their smooth textures and
somewhat exaggerated forms, the use of
these Knit Stools is particularly comfortable
in the cold weather we are now beginning
to experience.

Ergonomic, light and robust, the Bonono
bicycle, designed by Stanisław Płoski, consists
of a curved plywood frame, giving it extra
style. With a geometry that ensures a relaxed
body position, favouring the appreciation of
true pleasure of cycling, the Bonono bike is
ideal for urban cyclists looking for comfort
and character.

Vine is one of 15 new products by Corque
Design, a new Portuguese brand presenting
exclusive and unique eco-design objects.
This particular piece takes advantage of
cork’s insulating qualities to create the ideal
container for keeping wine cool. Vine can also
be placed inside a specially created stainless
steel holder, which hangs elegantly from the
edge of the table.

˙ www.claireanneobrien.com ˙

˙ www. duzosuper.com ˙

˙ www.corquedesign.com ˙
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˙ Living Roof

Retiro Urbano ˙ Urban Retreat
˙ Patrícia Ramos Texto Text ˙ Nau Fotografias Photographs

Um refúgio para retemperar energias, o local perfeito para descansar
depois de visitar a cidade ou um exímio lugar para simplesmente olhar
as estrelas. Living Roof é um retiro urbano que condensa todas as
funções da vida quotidiana e moderna numa cápsula auto sustentável,
destinada a fixar-se nos telhados dos edifícios ou a mover-se através
de um helicóptero para uma floresta cerrada.
Projetado pelo ateliê NAU, o conceito Living Roof pretende ser uma
ótima alternativa aos habituais quartos de hotel, funcionando como
uma residência temporária para os viajantes.
Fixados nos bairros ou regiões mais procurados de qualquer cidade,
cada alojamento reflete a variedade de experiências possíveis nas
A refuge in which to recharge your batteries. The perfect place to
relax after visiting the city or an exceptional setting in which to simply
gaze at the stars. Living Roof is an urban retreat condensing all the
functions of everyday and modern life in self-sustaining capsule,
designed to be fixed on the roof tops of buildings or to be moved
by helicopter to a dense forest.
Designed by NAU studio, Living Roof’s concept is intended to be a
great alternative to the usual hotel rooms, working as a temporary
home for travellers.
Located in the most sought after districts or regions of any city,
each house reflects the variety of experiences possible in the

imediações, alternando de localização a cada dois anos
de forma a garantir uma distribuição que reflita a evolução
e desenvolvimento da cidade, proporcionando novos
locais a descobrir.
Através de um terminal externo, o hóspede identifica-se
e entra no ambiente depurado, mas harmonioso de Living
Roof. Em vez do espaço de acomodação ser disperso
consoante as atividades, concentra-se num único ponto
que, mediante a rotação dos anéis da cápsula, combina
a área de dormir, um espaço lounge e zona de trabalho.
Por seu lado, as funções de cozinha e casa de banho
resguardam-se para uma das extremidades do projeto.

Existe igualmente um grande painel touch screen que
fornece um guia completo de gastronomia e cultura
customizado semanalmente para cada local e segundo
as preferências do utilizador.
Além disso, Living Roof é ecologicamente eficiente ao
produzir a sua própria energia, através das inúmeras placas
fotovoltaicas que revestem o seu exterior, e ao captar as
águas pluviais para fornecimento interno.
Contudo, são as suas amplas janelas que despertam todo
o enfoque. Ao facultarem vistas soberbas sobre cada cidade
em todas as direções, ultimam ainda mais uma experiência
única de estilo, luxo e ecologia num minimal retiro urbano.
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vicinity, alternating location every two years to ensure
a distribution that reflects the city’s evolution and
development, providing new places to discover.
The guest identifies himself at an external terminal and
enters the clean yet harmonious atmosphere of Living Roof.
Instead of the accommodation space being divided into
different activities, it focuses on a single point, which, by
rotating the rings of the capsule combines a sleeping area,
a lounge and a work area. For their part, bathing and
cooking functions are kept at one end of the structure.
There is a large touch screen panel providing a complete
guide to food and culture that is updated weekly for each
site according to user preferences.
In addition, as the first short-term housing unit to produce
more energy than it consumes Living Roof produces its own
energy through numerous photovoltaic panels that line the
outside and captures rainwater for domestic supply.
However, its large windows are what attract all the
attention. In enabling superb panoramic views over the
city, they ensure an even more unique experience of style,
luxury and ecology in a minimal urban retreat.
˙ www.nau.coop ˙
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iF Concept Design Award 2012
Até 10 janeiro ˙ Until January 10th
Jovens licenciados, em grupo ou individualmente, podem concorrer a um dos mais
importantes prémios internacionais de design destinados a estudantes. Desde 2008
que os iF Awards destacam projetos originais no campo do design industrial, de
produto, de comunicação ou multimédia, design de moda e ainda design de interiores
e/ou arquitetura.
As candidaturas estão abertas até 10 de janeiro de 2012 e garantem aos vencedores
o reconhecimento mundial da sua criatividade e imaginação.

Eduardo Batarda
11 novembro - janeiro 2012 ˙ 11th November - January 2012
Depois de em 2007 ter ganho o Grande Prémio EDP,
Eduardo Batarda passou a ser visto como uma referência
na pintura portuguesa ao nível de outros grandes nomes
como Mário Cesariny ou Álvaro Lapa.
A veia irónica e humorística desde sempre se evidenciou
nas suas obras, particularmente quando na década de 60
utilizava a banda desenhada e a ilustração no âmbito de
uma pintura figurativa e pop. Na década seguinte, a partir
do seu livro «O peregrino blindado», revelou aguarelas onde
o retrato social e político do Portugal de então sobressaíam.
Desta forma, estará patente em Serralves uma exposição
com grande parte das obras mais antigas de Eduardo
Batarda, marcadas por um acutilante mensagem
antifascista, anticolonialista e anti-imperialista, mas
também com as pinturas mais recentes onde emerge
um humor paródico em construções mais abstratas.

After winning the ‘EDP Grande Prémio’ in 2007, Eduardo
Batarda has been regarded as one of the leading
Portuguese painters on the same level as other major
names such as Mário Cesariny or Álvaro Lapa.
His ironic and humorous vein has always been evident in
his works, particularly when using comic strip design and
illustration in a figurative and pop painting style during
the 1960’s. In the following decade, through his book “O
perigrino blindado,” he revealed watercolours highlighting
the political and social portrait of Portugal at the time.
Thus, the Serralves exhibition will feature many of
Eduardo Batarda’s older works, emitting a razor-sharp
antifascist, anti-colonialist and anti-imperialist message,
but will also show more recent paintings in which humour
and parody emerge in more abstract constructions.

Young graduates, in groups or individually, can compete for one of the most
important international design awards for students. Since 2008 the iF Awards
highlight original designs in the field of industrial, product, communication and
multimedia design, fashion design and also interior design and/or architecture.
Applications are open until January the 10th 2012, guaranteeing winners global
recognition of their creativity and imagination.
˙ www.ifa-design-talents.de ˙

˙ www.serralves.pt ˙

Heimtextil
11 - 14 janeiro 2012 ˙ January 2012
A Feira Internacional de têxteis para lar e hotelaria – Heimtextil –
regressa no início do próximo ano com os mais recentes materiais,
cores, texturas e padrões em tecidos.
Com um livro de tendências para 2012/2013, intitulado ‘Montage’,
a mostra promete inspirar novas soluções decorativas assentes
em quatro temas centrais: ‘Colour Riot’ (tons arrojados, vívidos e
reluzentes); ‘Dark Lux’ (a elegância do preto sobre as cores mais
brilhantes); ‘Craft Industry’ (uma mistura eclética entre
o artesanal com a modernidade) e o ‘Split Clarity’ (elementos
simples e sustentáveis).

The International Fair for home and hotel industry textiles
- Heimtextil - returns early next year presenting the latest
materials, colours, textures and patterns in the textile world.
With ‘Montage’, the trend book for 2012/2013, this exhibition
promises to inspire new decorative solutions based on four
central themes: ‘Colour Riot’ (bold, vivid and bright colours), ‘Dark
Lux’ (the elegance of black on bright colours), “Craft Industry” (an
eclectic mix between traditional craftsmanship and modernity)
and ‘Split Clarity’ (simple and sustainable elements).
˙ www.heimtextil.messefrankfurt.com ˙
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Pipe Candle

Pelo Poder da Chamas
The Power of Flames

Inspirado pelo comportamento tosco e rude dos Vikings, Pernille Vea desenhou o castiçal
de uso moderno Pipe Candle.
Fundido em vez de forjado, este peça de design é fechada na parte inferior podendo ser usada
tanto no interior, como no exterior, prendendo-a vertical ou horizontalmente numa árvore ao
ar livre ou num pedaço de lenha dentro de casa.
Só cabe a si definir o limite e/ou a liberdade que Pipe Candle poderá ter.
Inspired by the rough and rustic behaviour of the Vikings, Pernille Vea has designed the modern
use candleholder Pipe Candle.
Cast instead of forged, this design piece is closed at its base, allowing it to be used as much inside
as outside. Choose between vertical and horizontal versions, driving their holders into a tree trunk
outdoors, or into a piece of timber inside your home.
The limits and freedom of Pipe Candle is entirely up to you.
˙ www.menu.as ˙

