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Esta edição foi escrita segundo as normas do novo acordo ortográfico.

Nesta nova edição da TRENDS, embarcamos  
rumo à terra dos sonhos, dando a mão a criadores 
que transformam fantasia em realidade. Criado-
res que não precisam de varinhas de condão ou 
pozinhos de perlimpimpim. Basta-lhes a força de 
uma ideia que, moldada da maneira certa, é capaz 
de mudar o mundo. Marcel Wanders, Christian 
Grande ou Valentim Quaresma são exemplos 
dessa garra que traz ao mundo uma fantasia que 
se torna real à medida que o desejo alheio ganha 
forma. Porque é de desejos que o design vive. 
Desejos de mudança, desejos de exclusividade, 
desejos de melhor. Anseios de cumprir sonhos, 
até os mais inusitados. Sem medos nem receios, 
atreve-se a sonhar?

In this new issue of TRENDS, we set off towards 
the land of dreams, reaching out to designers 
that transform fantasy into reality. Creative minds 
with no need for magic wands or pills and potions. 
All they require is the power of an idea, which, 
when moulded in the right way, is able to change 
the world. Marcel Wanders, Christian Grande and 
Valentim Quaresma are examples of this verve 
that brings fantasy to the world, which becomes 
real as someone else’s desires take shape. 
Because design lives from desires: the desire to 
change, the desire to be exclusive, to be the best. 
The urge to make dreams come true, no matter 
how unusual. Without concerns or fears, do you 
dare to dream?

The desires of othersDesejos alheios 
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ROSA & TEIXEIRA

Fruto de um exigente trabalho de re-
modelação a cargo do arquiteto João 
Paciência, a loja Rosa & Teixeira na 
Avenida da Liberdade, em Lisboa, reabriu 
ao público em setembro, colocando em 
evidência uma nova organização da 
loja que é uma referência de sofistica-
ção no panorama da moda masculina. 
Cosmopolita, moderna e com um serviço 
ainda mais exclusivo, a loja preserva o 
icónico piso de Brecha da Arrábida, mas 
ganha nova amplitude e dinâmica: quatro 
áreas distintas, gabinetes de prova mais 
privados, mais espaço expositivo, atelier 
de alfaiataria mais intimista e uma ligação 
entre piso inferior e piso térreo feita atra-
vés de uma escada com forma helicoidal, 
onde surge uma monumental escultura 
contemporânea realizada pelo artista 
plástico Pedro Cabrita Reis.

The result of discerning renovation plans 
created by architect João Paciência, the 
Rosa & Teixeira store, on Lisbon’s Avenida 
da Liberdade, reopened to the public in 
September, revealing a new organisation 
of the store, which is a benchmark for 
sophistication in the arena of men’s fash-
ion. Cosmopolitan, modern and with even 
more exclusive service, the store retains 
the iconic Brecha da Arrábida flooring, but 
gains in amplitude and dynamics: four 
different areas, more private changing 
rooms, more display space, a tailor’s studio 
with a more intimate feel and a connection 
between the grown floor and the lower 
floor ensured by a spiral staircase, figuring 
a monumental contemporary sculpture, 
created by artist Pedro Cabrita Reis.

ESCULTURA DE PEDRO CABRITA REIS NA LOJA ROSA & TEIXEIRA
SCULPTURE BY PEDRO CABRITA REIS AT THE ROSA & TEIXEIRA STORE
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Numa iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e 
do Museu do Design e da Moda (MUDE), o Jardim 
Botto Machado, junto à Feira da Ladra, em Lisboa, 
ganhou nova cor graças ao grande mural de azu-
lejos pintado à mão por André Saraiva. Com uma 
área total de 1011 m2 e 188 m de comprimento, o 
mural, fabricado pela Fábrica de Cerâmica Viúva 
Lamego, conta com 52 738 azulejos e apresen-
ta-se como uma reinterpretação da cidade de 
Lisboa. Com o céu e o rio Tejo como pano de 
fundo, o painel coberto por elementos coloridos 
demonstra marcos da cidade, como o Castelo de 
São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos ou a 
Ponte 25 de Abril, assim como algumas referên-
cias de outras capitais mundiais.

In an initiative by Lisbon City Council and the 
Design and Fashion Museum (MUDE), the Botto 
Machado Garden, next to Feira da Ladra, in 
Lisbon, has gained in colour thanks to the large 
mural of hand-painted tiles by André Saraiva. 
Covering a total area of 1011 sqm and stretching 
188 m in length, the mural, manufactured by 
Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego, features 
52,738 tiles and depicts a reinterpretation of the 
city of Lisbon. With the sky and the River Tagus 
as a backdrop, the panel, littered with colourful 
elements, reveals the city’s landmarks, such as 
the Castle of St. George, the Monument to the 
Discoveries or the 25th of April Bridge, in addition 
to some references to other world capitals.

GRANDE MURAL DE AZULEJOS DE ANDRÉ SARAIVA / LARGE TILE MURAL BY ANDRÉ SARAIVA

   1 LUÍSA FERREIRA; 2,3 MATTHEW FROST
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Consagrada como uma empresa de referência no 
panorama dos sistemas de controlo e proteção 
solar, tanto para ambientes interiores como 
exteriores, a REPRESTOR divulgou uma das suas 
mais recentes inovações em termos de sistemas 
de proteção solar para exteriores, o PANOVISTA. 
Desenvolvido para responder às exigências das 
novas tendências arquitetónicas, esta proteção 
solar em tela para janelas de canto é perfeita 
para ser aplicada em grandes vãos com janelas  
de vidro, fixo ou deslizante (até 6000 mm), 
promovendo o sombreamento sem descurar a 
visibilidade para o exterior. 

Renowned as a leading company in the field of 
solar control and protection systems, both in 
interior and exterior environments, REPRESTOR 
has unveiled one of its latest innovations in terms 
of solar protection systems for outdoor spaces 
- PANOVISTA. Developed to meet the demands 
of new architectural trends, this sun protection 
shade for corner windows is perfect for use with 
large fixed or sliding glazed doors and windows 
(up to 6000 mm), ensuring shading without ham-
pering visibility to the outdoors. 

REPRESTOR

Produzido em Anadia, com a assinatura da empre-
sa Caves da Montanha, o Friday Chic Gin é um gin 
português floral e frutado, com ligeiras notas cítri-
cas. Focado em cativar a atenção do consumidor 
cosmopolita e exigente, este gin dá-se a conhecer 
através de uma garrafa com um design que já foi 
consagrado nos Best Awards 2016, na categoria de 
Best Branding: Packaging. Convém mencionar que 
esta garrafa é produzida em Espanha, pintada na 
Polónia e a tampa, em madeira preta e branca, é 
serigrafada a laser em Itália.

Produced in Anadia, by Caves da Montanha, 
Friday Chic Gin is a floral and fruity Portuguese 
gin, with light citrus notes. Focused on captivat-
ing the attention of a discerning cosmopolitan 
clientele, this gin makes itself known through a 
bottle with a design that has already been lauded 
at the Best Awards 2016, in the Best Branding: 
Packaging category. It should be mentioned that 
this bottle is produced in Spain, painted in Poland 
and features a lid, in black and white wood, that is 
laser screen-printed in Italy.

FRIDAY CHIC GIN

HUBLOT DESIGN PRIZE

Criado com o objetivo de permitir que os 
jovens designers se afirmem através da 
exposição das suas criações para um 
público amplo, o Hublot Design Prize des-
tacou, na sua segunda edição, o desig-
ner industrial suíço Christophe Guberan 
como grande vencedor. Elogiando a sua 
audácia e criatividade, este prémio que, 
de acordo com o CEO Ricardo Guadalupe, 
ambiciona conduzir o talento de desig-
ners ao sucesso, surpreendeu Christophe 
Guberan, atual trabalhador do MIT Media 
Lab de Boston, que se dedica à experi-
mentação de materiais, aliando o design 
têxtil à indústria de relógios.

Created with the aim of enabling young 
designers to make their mark by expos-
ing their creations to a wider audience, 
the Hublot Design Prize highlighted, in its 
second edition, Swiss industrial designer 
Christophe Guberan as the overall winner. 
Praising his boldness and creativity, this 
award, which according to CEO Ricardo 
Guadalupe, aims to point the talent of 
designers towards success, surprised 
Christophe Guberan, currently an em-
ployee of MIT Media Lab, in Boston, who is 
dedicated to experimenting with mate-
rials, combining textile design with the 
watch industry. 
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Inspirando-se no espólio de Amadeo de Souza 
Cardoso e em Lucie Meynardi Pecetto, por quem 
o artista se apaixonou em Paris e com quem viria 
a casar, a âme moi desenvolveu a coleção de 
carteiras Pour Lucie. Nascida de uma colabora-
ção da marca nacional de acessórios de luxo com 
Isabel Rebello de Andrade, sobrinha trineta do 
pintor português, a coleção cápsula será gradual-
mente desvendada, sendo as seis carteiras que 
a compõem - cada uma limitada a 30 modelos 
- reveladas até 2018, ano em que se celebra o 
centenário da morte do artista.
Depois de Chiado Pour Lucie, o primeiro modelo 
desta exclusiva coleção, a marca apresentou 
recentemente o esboço da segunda carteira, que 
remete para apontamentos cromáticos e gráficos 
do 19.º quadro da coleção Vent Dessins – Les 
Chevaux du Sultan, da autoria de Amadeo de 
Souza Cardoso. 

Drawing inspiration from the works of Amadeo  
de Souza Cardoso and from Lucie Meynardi 
Pecetto, who the artist fell in love with in Paris 
and who he eventually married, âme moi has 
developed the Pour Lucie handbag collection. 
Resulting from a collaboration of the Portuguese 
luxury brand with Isabel Rebello de Andrade, 
great great-niece of the Portuguese painter, the 
capsule collection will be unveiled over time, with 
the six bags that make it up – each one limited to 
30 models – to be revealed by 2018, the year that 
marks the centenary of the artist’s death.
Following Chiado Pour Lucie, the first model 
of this exclusive collection, the brand recently 
presented the sketch for the second bag, which 
brings to mind the chromatic and graphic details 
of the 19th picture of the Vent Dessins – Les 
Chevaux du Sultan collection, by Amadeo de 
Souza Cardoso. 

AMADEO DE SOUZA CARDOSO INSPIRA COLEÇÃO ÂME MOI / AMADEO DE SOUZA CARDOSO INSPIRES  
ÂME MOI COLLECTION
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De 5 a 9 de outubro, o negócio, conhecimento 
e bem-estar conviveram, lado a lado, durante 
cinco dias, em quatro pavilhões da FIL. 
Intercasa, Lisboa Design Show (LxD), Salão 
Imobiliário de Portugal (SIL) e Vintage Festival 
acolheram cerca de mil empresas e outras enti-
dades, criando um ambiente enérgico e criativo 
e promovendo a interação entre expositores e 
os cerca de 30 mil visitantes do evento.  
A Intercasa, por exemplo, na sua 40.ª edição, 
apresentou uma dinâmica surpreendente, com 
150 empresas presentes mostrando novas for-
mas de estar e viver a casa. Referência na pro-
moção dos negócios no universo da decoração e 
do design de interiores e exteriores, a Intercasa 
permitiu que os visitantes encontrassem espa-
ços inovadores, como os três ambientes Casa 
– Casa de Família, de Solteiro e de Férias -, dina-
mizados por 18 arquitetos e designers, e parti-
cipassem em programas como showcookings, 
workshops e conversas com profissionais sobre 
as tendências atuais da decoração.

From October 05 to 09, business, knowledge and 
wellness came together in four pavilions over five 
days at Lisbon’s FIL exhibition centre. Intercasa, 
Lisboa Design Show (LxD), Salão Imobiliário de 
Portugal (Portugal Real Estate Show - SIL) and 
Vintage Festival hosted some 1,000 companies 
and other bodies, creating an energetic and 
creative environment and promoting interaction 
between exhibitors and the approximately 30,000 
visitors attending the event. Intercasa, for exam-
ple, in its 40th edition, was surprisingly buoyant, 
with 150 companies present showing new ways of 
being and living at home. A benchmark event in 
the promotion of business in the field of decoration 
and interior and exterior design, Intercasa ensured 
visitors were able to experience innovative spaces, 
such as the three house environments – Family 
Home, Single Person’s Home and Holiday Home 
-, created by 18 architects and designers, and to 
participate in programmes, such as live cooking 
shows, workshops and conversations with profes-
sionals about current decoration trends.

INTERCASA

Reunindo numa loja física e online coleções de 
mobiliário premium fabricado em gradil tridimen-
sional, a Cobermaster é uma marca portuguesa 
recém-criada que apresenta edições limitadas 
de vários artigos: secretárias com tampos em 
vidro temperado com partículas de ouro ou 
prata, design exclusivo para motos, packaging de 
vinhos ou gadgets de som, etc. Líder nacional na 
produção de gradil e única a produzir gradil tridi-
mensional mundialmente, a marca Cobermaster 
faz parte da empresa metalomecânica homóni-
ma que desafia a aplicação do gradil na produ-
ção de mobiliário de escritório e na arquitetura 
de interiores. 

Assembling, in its physical and online store, 
collections of premium furniture manufactured 
in three-dimensional grating, Cobermaster is 
a recently-created Portuguese brand present-
ing limited editions of a range of items: desks 
with tops made of tempered glass with gold or 
silver particles, unique design for motorcycles, 
wine packaging or sound gadgets, etc. Leading 
manufacturer of grating in Portugal and the only 
company in the world to produce three-dimen-
sional grating, the Cobermaster brand is part of 
the engineering company of the same name chal-
lenging the application of grating in the production 
of office furniture and in interior design. 

COBERMASTER
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Mar Adentro Cabos
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      JOE FLETCHER

“Acredito que a maior virtude da arquitetura é a 
criação de sensações”. Foi com esta premissa 
que Miguel Ángel Aragonés criou o projeto do 
hotel Mar Adentro Cabos, em San José del Cabo, 
no México. Numa tentativa de criar a sua própria 
perspetiva da arquitetura, integrando o deserto 
e o mar que pintam a linha do horizonte do hotel, 
Miguel Ángel Aragonés tornou a água no recurso 
mais precioso do projeto e a luz num elemento 
transformador da escala e do volume do espaço. 
Construído através de módulos pré-fabricados, 
o Mar Adentro apresenta uma versatilidade que 

EM HARMONIA COM A NATUREZA

IN HARMONY WITH NATURE

lhe permite dividir-se ou somar-se para ter uma 
estrutura autónoma ou dependente. Por exemplo, 
o módulo principal é uma espécie de loft, dividido 
em metade para criar dois quartos. Projetado em 
escala humana, este projeto tem uma arquitetura 
sumptuosa e austera, possuindo características 
que coexistem harmoniosamente com a nature-
za. No centro do projeto está o ninho Nido, uma 
estrutura de madeira e aço que cria sombra e 
garante um refúgio fresco entre os corredores 
rodeados de água. 

“I believe that the greatest virtue of architecture 
is the creation of sensations.” It was with this 
premise that Miguel Ángel Aragonés created the 
project for the Mar Adentro Cabos hotel, in San 
José del Cabo, in Mexico. In an attempt to create 
his own perspective of architecture, integrating 
the desert and the sea that produce the hotel’s 
backdrop, Miguel Ángel Aragonés has turned 
water into the project’s most precious resource 
and light into an element transforming the scale 
and volume of the space. Constructed of pre-
fabricated modules, the Mar Adentro presents a 

versatility that allows it to be divided or add up, 
to have an independent or dependent structure. 
For example, the main module is a kind of loft, 
split in half to create two bedrooms. Designed 
on a human scale, this project has a sumptuous 
and austere architecture, boasting character-
istics that harmoniously coexist with nature. In 
the centre of the project lies the nest or Nido, a 
wooden and steel structure that creates shade 
and ensures a fresh refuge among the corridors 
surrounded by water.
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Escondida entre a floresta, perto da cidade de 
Rhinebeck, em Nova Iorque, a Ex of In House é o 
resultado de dois anos de trabalho do atelier Steven 
Holl Architects. Explorando a linguagem do espaço, 
esta guest house ou residência de artistas total-
mente sustentável é um projeto distinto e geomé-
trico que questiona os clichés atuais da linguagem 
arquitetónica, tornando-se numa alternativa às 
casas suburbanas modernistas. Sinónimo de 
compressão e vazios internos, esta casa é formada 
a partir de espaços esféricos que se cruzam com 
perspetivas quadridimensionais, numa geometria 
de interseções que altera o espaço interior de área 
para área em termos de dinâmica vertical. Sem 
quartos, mas permitindo o alojamento de cinco 
pessoas, a Ex of In House desenrola-se em torno 
de um volume principal, com a cozinha ao centro.

ESPAÇOS ESFÉRICOS

Ex of In House
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      PAUL WARCHOL

Hidden within the forest, near the town of 
Rhinebeck, in New York State, the Ex of In House 
is the result of two years of work by Steven 
Holl Architects. Exploring a language of space, 
this totally sustainable guest house or artists’ 
residence is a distinctive and geometric project 
that questions the current clichés of architectural 
language, becoming an alternative to modernist 
suburban houses. Synonymous with compres-
sion and internal voids, this house is formed from 
spherical spaces intersecting with tesseract 
trapezoids, in a shift in section altering inter-
nal space with vertical dynamic spatial overlap. 
Without bedrooms, but able to accommodate  
five people, the Ex of In House develops around  
a main volume with a kitchen at the centre.

SPHERICAL SPACES
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Desenhado pelo gabinete de arquitetura Niko 
Kapa, o Dubai Maritime Museum & Research 
Centre funde mar e terra, uma vez que o edifício, 
de forma triangular, é uma extensão da cidade 
para o mar e do mar para a cidade. No interior, 
organizado em plataformas, para permitir vistas 
panorâmicas, é recriado um ambiente subaquá-
tico artificial sob um enorme telhado de vidro so-
bre o qual está de facto o mar, dando a sensação 
de mergulho. A coleção é dividida em secções 
como vida marinha, tecnologia marinha, expo-
sições interativas, aquários, projeções de vídeo, 
bem como exposições de fotografia subaquática.

ENTRE A TERRA E O MAR

Designed by Niko Kapa architecture practice, 
the Dubai Maritime Museum & Research Centre 
merges sea and land, as the triangular building is 
an extension of the city out to the sea and of the 
sea out to the city. Inside, organised in platforms, 
to enable panoramic views, an artificial under-
water environment is recreated under the huge 
glass roof, itself below the sea, giving the sensa-
tion of diving. The collection is split into sections, 
such a marine life, marine technology, interactive 
exhibitions, aquaria, video projections, in addition 
to underwater photography exhibitions.

BETWEEN THE LAND AND THE SEA

Dubai Maritime Museum & 
Research Centre

  MARIA PIRES      STUDIO NIKO KAPA



Tendo sido o primeiro projeto brasileiro a receber 
a certificação máxima pelo Green Building Council 
Brasil, a Fazenda Catuçaba, projetada pelo 
studio mk27, debruça-se sobre um vale a uma 
altitude de 1500 m. Estando em contacto com a 
natureza, a propriedade tira partido dos ele-
mentos para garantir autonomia energética, ao 
mesmo tempo que proporciona conforto. 
Longe da cidade e de difícil acesso, a morfologia 
do terreno não constituiu um entrave, uma vez 
que a construção em madeira pré-fabricada está 

apoiada em pilares, sem tocar realmente no solo. 
De madeira é também o deck exterior, enquanto 
que no interior o piso é em tijolo maciço construí-
do com terra do local, tijolo esse que foi também 
o material eleito para os muros exteriores que 
delimitam a casa. As soluções de isolamento, de 
impermeabilização e geradoras de energia (solar 
e eólica), assim como os materiais de cariz téc-
nico ou decorativo são ambientalmente corretos 
e, para além de garantirem sustentabilidade, 
integram a propriedade no seu contexto natural.

AMIGA DA NATUREZA

Fazenda Catuçaba
  MARIA PIRES      FERNANDO GUERRA
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As the first Brazilian project to receive 
maximum certification from the Green 
Building Council Brasil, Fazenda Catuçaba, 
designed by the mk27 studio, is perched 
over a valley at an altitude of 1500 m. In 
contact with nature, the property takes 
advantage of the elements to ensure 
energy self-sufficiency, while at the same 
time providing comfort. 
Far from the city and hard to get to, the 
morphology of the land did not prove an 
obstacle, seeing as that the prefabricat-
ed timber construction is supported on 
pillars, without really touching the ground. 
The outside deck is also of timber, while 
inside the flooring in solid brick, made 
from local earth. The same brick has also 
been chosen for the exterior walls delimit-
ing the house. The insulation and water-
proofing solutions and energy generation 
systems (solar and wind), in addition to 
the technical or decorative materials used 
are environmentally sound and, beyond 
ensuring sustainability, help the property 
to blend into its natural setting. 

NATURE FRIENDLY

Com uma fachada imponente em aço inoxidável 
liso, onde sobressai o padrão de rosas chinesas 
cortadas à superfície, a NEXT Architects China 
assinou o projeto do primeiro museu da rosa, 
em Pequim. Com 17 mil m2 de área, este museu, 
que abriu oficialmente ao público por altura da 
Convenção Mundial da Rosa, em maio, tem como 
objetivo criar uma nova fase para a arquitetura 
chinesa, onde a história, modernidade e arte 
possa conjugar-se de uma maneira sublime. 
Homenageando a própria cultura das rosas na 
China, este Rose Museum cria um jogo cons-
tante entre luz e sombra. À noite, por exemplo, a 
fachada de 300 metros ilumina-se e projeta as 
sombras das flores para o exterior. 

JOGO DE LUZ

With an impressive, smooth stainless steel 
façade, highlighted by a pattern of Chinese roses 
cut out from the surface, NEXT Architects China 
is behind the design of the world’s first rose 
museum, in Beijing. With an area of 17,000 sqm, 
this museum, which officially opened to the public 
on the occasion of the World Rose Convention, in 
May, aims to create a new phase of architecture 
for China, in which history and modernity, art 
and architecture, can blend sublimely. Honouring 
the culture of roses in China, this Rose Museum 
creates a constantly changing play of light and 
shadow. At night, for example, the 300-metre 
façade lights up, projecting shadows of the flow-
ers to the outside. 

LIGHT SHOW

Rose Museum
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      XIAO KAIXIONG
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“O terraço da casa era o prodígio, /nele 
passava o vento./Eu começara a desco-
brir o corpo e tinha/ a luz por confidente.” 
Escritas por Eugénio de Andrade, foi 
pela régua e esquadro do arquiteto Filipe 
Paixão, da Corpo Atelier, que estas pala-
vras ganharam forma e se concretizaram 
na casa Cinco Terraços e Um Jardim. 
Com 380 m2 de área, esta habitação 
unifamiliar, construída em Vilamoura, 
Algarve, recupera com um traço con-
temporâneo os tradicionais terraços da 
arquitetura vernacular do sul de Portugal, 
repetindo-os cinco vezes e sobrepondo-
-os de forma desalinhada, o que permite 
uma movimentação vertical e oferece 
diferentes perspetivas da paisagem. O 
branco alvo que atravessa as superfícies 
exteriores e interiores é complementado 
pelas cores vivas do jardim, numa combi-
nação depurada e elegante. 

TRADIÇÃO MODERNIZADA 

“The terrace was the wonder of the 
house,/through it passed the wind./I had 
started to discover the body and I had/the 
light as a confidant.” Written by Eugénio 
de Andrade, these words have taken 
shape, through the ruler and setsquare 
of architect Filipe Paixão, in the Cinco 
Terraços e Um Jardim house. Covering an 
area of 380 sqm, this detached property, 
built in Vilamoura, in the Algarve, reclaims 
the traditional terraces of the vernac-
ular architecture of southern Portugal, 
repeating them five times and overlap-
ping them in a misaligned fashion, which 
enables a vertical movement and offers 
different perspectives of the landscape. 
The white palette throughout the exteri-
ors and interiors is complemented by the 
bright colours of the garden, in a pure and 
elegant combination. 

MODERNISED TRADITION 

Cinco Terraços e Um Jardim 
  ESTELA ATAÍDE      RICARDO OLIVEIRA ALVES
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Vessel
  ESTELA ATAÍDE      FORBES MASSIE

Convidado a projetar um edifício memo-
rável para ocupar um espaço no coração 
de Hudson Yards, distrito emergente de 
Manhattan, Nova Iorque, o Heatherwick 
Studio decidiu imediatamente desenhar 
um elemento que as pessoas pudessem 
apreciar, usar e com o qual se identificas-
sem. Assim nasceu Vessel, um puzzle 
geométrico formado por dezenas de 
patamares e quase 2500 degraus que, 
quando construído, funcionará como local 
de encontro onde nova-iorquinos e visi-
tantes poderão desfrutar das vistas. 

Invited to design a memorable building to 
occupy a space in the heart of Hudson 
Yards, an up and coming neighbourhood 
of Manhattan, New York, Heatherwick 
Studio decided immediately to design 
something that people could appreciate, 
use and with which they identified. The re-
sult is Vessel, a geometric puzzle formed 
by dozens of levels and almost 2500 
steps, which, when built, will operate as 
a meeting place, where New Yorkers and 
visitors will be able to enjoy the views. 

PUZZLE DE DEGRAUS PUZZLE OF STEPS
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Ocean Eye
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      ANDRES GARCIA LACHNER

Construída numa propriedade privilegiada 
com duas vistas deslumbrantes, uma sobre o 
oceano e outra sobre a selva, a Ocean Eye é um 
verdadeiro refúgio em Playa Santa Teresa, em 
Puntarenas, na Costa Rica. Com assinatura de 
Benjamin Garcia Saxe, esta casa de aproxima-
damente 300 m2 repousa na parte de trás de 
uma colina e revela dois tipos de construção 
distintos: uma construção mais sólida e íntima 
na zona traseira, onde se encontram os quartos, 
e uma construção mais leve na zona frontal, 
evidenciando as paisagens possíveis. O resultado 
desta transição são terraços interlaçados que, 
em todas as dimensões, se relacionam, criando 

interações dinâmicas entre níveis (que nunca são 
realmente interiores ou exteriores). 
As características sustentáveis foram asse-
guradas por uma pesquisa exaustiva do atelier 
que, atento às brisas, posicionou a Ocean Eye de 
maneira a que o próprio vento fosse o ventilador, 
sem ser necessário existir sistema de ar con-
dicionado. Atento, da mesma forma, à trajetória 
solar, criou saliências, permitindo a abertura ou 
fecho da casa nos momentos certos. Painéis fo-
tovoltaicos, tecnologia solar para aquecer água e 
sistema de armazenamento das águas da chuva 
são também referências neste projeto.

VISTAS PRIVILEGIADAS

Built on an incredible property, with two stunning 
views – one over the ocean and another of the 
forest – the Ocean Eye is a veritable refuge in 
Playa Santa Teresa, in Puntarenas, Costa Rica. 
Designed by Benjamin Garcia Saxe, this house 
with an area of about 300 sqm stands at the 
back of a steep hill and reveals two different 
types of construction: a more solid and private 
construction in the rear section, in which the bed-
rooms are located, and a lighter construction at 
the front, opening up to the landscape. The result 
of this transition is interwoven terraces, which 
relate to each other in all dimensions, creating 

dynamic interaction between levels (which are 
never truly inside or out). 
Its sustainable credentials have been assured 
by a thorough investigation by the studio, which, 
focusing on breezes, has positioned the Ocean 
Eye so as to ensure the wind itself works as a fan, 
removing the need for an air conditioning system. 
Attentive, in the same way, to the sun’s trajectory, 
overhangs have been created, allowed the open-
ing and closing of the house at given moments. 
Photovoltaic panels, solar technology for water 
heating and rainwater storage system are other 
highlights of this project.

VIEWS TO DIE FOR
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Kurdistan Museum
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      HAYES DAVIDSON      DANIEL LIBESKIND

Reconhecido como um projeto visionário que vai 
permitir a partilha da história do povo curdistão  
com o mundo e inspirar o diálogo entre as ge-
rações futuras da região, o Kurdistan Museum é 
um conceito criado por Daniel Libeskind para o 
centro de Erbil, no Iraque. Com planos de início 
de construção quando a situação de combate 
ao Estado Islâmico estabilizar, este museu de 
mais de 13 mil m2 vai apresentar quatro volumes 
geométricos interligados em representação das 
regiões curdas: Turquia, Síria, Irão e Iraque. Estes 
volumes serão intercetados por uma linha que 
é quebrada em dois fragmentos angulares que 
simbolizam o passado e o futuro do Curdistão. 
Exposições permanentes e temporárias, auditó-
rio, recursos educacionais multimédia, arquivo 
digital dos momentos históricos curdos, centro 
comunitário e espaços ao ar livre são alguns dos 
componentes do museu que estarão à disposi-
ção do público.  

PASSADO E FUTURO

Recognised as a visionary project that will enable 
the history of the Kurdistan people to be shared 
with the world and to inspire dialogue between 
future generations of the region, the Kurdistan 
Museum is a concept created by Daniel Libeskind 
for the centre of Erbil, in Iraq. With plans to start 
construction when the combat situation with the 
‘Islamic State’ stabilises, this museum of more 
than 13,000 sqm will feature four interconnected 
geometric volumes representing the Kurdish 
regions: Turkey, Syria, Iran and Iraq. These vol-
umes will be intercepted by a line, which is broken 
into two angular fragments that symbolise the 
past and the future Kurdistan. Permanent and 
temporary exhibitions, auditorium, multimedia 
educational resources, digital archive of Kurdish 
historical monuments, community centre and 
outdoor spaces, are some of the components of 
the museum that will be open to the public.  

PAST AND FUTURE
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Casa da Amélia
  MARIA PIRES      FG+SG

O projeto do M2.senos consistia em ampliar a 
casa da tia Amélia, em Ílhavo, onde pré-existiam 
vários espaços, todos ligados, mas com autono-
mia própria, para a qual contribuía a presença de 
telhados de duas águas e de uma composição 
fragmentária. A solução foi natural: a de criar 
mais um volume, com um só piso e de cobertu-
ra plana, cuja ligação aos pré-existentes é feita 
através de terraços, o que resultou num conjunto 
equilibrado de volumes brancos e cinzas encima-
dos por telha plana.

The project by M2.senos involved extending the 
house of Aunt Amélia, in Ílhavo, Portugal, where 
there were already various interconnected spac-
es, but independent, leading to the presence of 
gabled roofs and of a fragmented composition. 
The solution was natural: that of creating another 
volume, with a single storey and flat roof, con-
nected to the pre-existing spaces via terraces, 
which resulted in a balanced series of white and 
grey volumes topped with flat tiles.

VOLUMES EQUILIBRADOS BALANCED VOLUMES 
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416-420 Kent
  MARIA PIRES      BLOOMIMAGES

Três torres de vidro repletas de retrocessos e sa-
liências sobressaem num primeiro soslaio. Este 
projeto residencial, assinado pelo gabinete de 
arquitetura ODA New York e cujo nome advém da 
sua localização (416-420 Kent, Nova Iorque), está 
a ganhar forma, prevendo-se a sua conclusão 
em 2018. Um trio de torres de 22 andares surgirá 
como caixas irregulares empilhadas, criando 

uma arquitetura cheia de luz natural e espaços 
verdes, rompendo, assim, com as urbanizações 
cinzentas e fechadas. Abrangendo 74.320 m2, o 
complexo conta com 857 apartamentos, duas 
piscinas na cobertura, um amplo espaço verde e 
acesso a um calçadão que se estende pela orla 
do East River, em Brooklyn.

TRIO DE VIDRO GLASS TRIO

Three towers rich with recesses and protrusions, 
hit you at first glance. This residential project, 
designed by architecture practice ODA New York, 
its name the result of its location (416-420 Kent, 
New York), is now taking shape, with its completion 
planned for 2018. A trio of 22-storey towers will 
rise up, as if irregularly stacked boxes, creating 

architecture full of natural light and green spaces, 
thus breaking away from grey and closed develop-
ments. Covering an area of 74,320 sqm, the com-
plex has a total of 857 apartments, two roof pools, 
a large green space and access to a boardwalk 
stretching along Brooklyn’s East River waterfront.
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Com uma forma que é caracterizada por dois 
prismas longitudinais colocados um sobre o 
outro, a Altaïr House ou “Águia Voadora” locali-
za-se em Cap-à-l’Aigle, na região de Charlevoix, 
no Canadá. Devendo o seu nome à estrela mais 
brilhante da constelação Aquila, esta casa em 
forma de V apresenta fachadas longas que 
parecem estar suspensas sobre a natureza. 
Uma espécie de desalinhamento voluntário 
nesta construção a cargo do atelier do Québec 
Bourgeois/Lechasseur Architectes permite que 
a contemplação do cenário seja um dos aspetos 
mais deslumbrantes desta arquitetura. As janelas 
altas em vidro, por exemplo, oferecem diferen-
tes perspetivas sobre o rio, a floresta e a cidade 
de La Malbaie, situada abaixo. Envolvida num 
ambiente misterioso, camuflada pelas árvores, a 
Altaïr House é constituída por dois pisos cobertos 
com um revestimento de madeira nas fachadas, 
que se estende para o teto interior, enfatizando o 
efeito de continuação do exterior para o interior.

CAMUFLADA PELA NATUREZA

Altaïr House
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      ADRIEN WILLIAMS
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With a shape characterised by two longitudinal  
prisms placed one of top of the other, Altaïr 
House, where ‘Altaïr’ means the flying eagle, is 
located in Cap-à-l’Aigle, in the Canadian region of 
Charlevoix. Owing its name to the brightest star 
in the Aquila constellations, this V-shaped house 
boasts long façades that seem to be suspended 
over nature. A kind of voluntary misalignment, in 
this construction designed by Quebec practice 
Bourgeois/Lechasseur Architectes, makes the 

contemplation of the scenery one of the most 
astounding aspects of this architecture. The 
long glass façades, for example, offer varying 
perspectives of the river, the forest and the city 
of La Malbaie, located below. Surrounded by a 
mysterious setting, camouflaged by the trees, 
the Altaïr House is made up of two floors covered 
with a wooden facing, extending indoors to the 
ceiling, emphasising the continuation effect from 
the inside out.  

CAMOUFLAGED BY NATURE



  ANDREIA FILIPA FERREIRA      1, 8 CORREIA/RAGAZZI ARQUITETOS; 2,3 LUÍS FERREIRA ALVES; 4-7 FERNANDO GUERRA 

Graça Correia’s future seemed laid out for her ever since she was a child. She studied at the prima-
ry school designed by Fernando Távora and grew up wanting to organise the spaces surrounding 
her. When it was time for further education, she chose the School of Architecture at the University 
of Oporto and, developing a career that revealed her innate talent, she began working alongside the 
unmistakable Eduardo Souto de Moura. Years later, Roberto Ragazzi, an Italian DJ who had fallen for 
the charms of architecture, became part of Graça Correia’s ambitions and, together, they founded the 
CORREIA/RAGAZZI studio, in Oporto, recently recognised with the Best Architects 16 award.

“The work of architects is greatly trivialised”

Desde criança que o futuro de Graça Correia parecia estar traçado. Estudou na escola primária  
desenhada por Fernando Távora e cresceu a querer organizar os espaços que a rodeavam. 
Quando o ensino superior chega, opta pela Faculdade de Arquitetura do Porto e, desenhando um 
percurso que revelava o seu talento inato, começa a trabalhar ao lado do inconfundível Eduardo 
Souto de Moura. Anos depois, Roberto Ragazzi, um DJ italiano que se apaixona pela arquitetura, 
junta-se às ambições de Graça Correia e, juntos, fundam o estúdio CORREIA/RAGAZZI, no Porto, 
reconhecido recentemente com o prémio Best Architects 16.

“Há uma grande banalização da atividade do arquiteto”

Com passados diferentes, a Graça e o Roberto 
acabam por se encontrar, fundando em 2005 o 
estúdio CORREIA/RAGAZZI. O que vos uniu?
Curiosamente, a nossa primeira aproximação 
fez-se através da música. Conhecemo-nos 
através de amigos comuns e das afinidades 
em termos musicais. Depois surgiu a oportuni-
dade de trabalharmos em conjunto e foi muito 
interessante porque percebemos que tínhamos 
umas abordagens que, mesmo com caracterís-
ticas distintas, tornavam a nossa colaboração 
muito complementar.

Qual é a vossa visão sobre a realidade da arquite-
tura em Portugal?
Hoje em dia, achamos que a arquitetura se está 
a afastar um pouco da sua tradição. Trabalha-se 
em rede, mas um escritório é muito mais que 
isso. Precisa de um espaço de convergência, 
de discussão entre arquitetos, colaboradores e 
engenheiros, com uma grande mesa de reuniões 
onde possam estar as maquetas e os desenhos 
para que se possa refletir sobre eles e ‘afinar’ 

as soluções. O país, em termos de realidade 
de trabalho, está muito dividido. É certo que a 
qualidade aumentou, com escritórios cada vez 
mais sérios. Mas há um problema muito grande 
a nível da encomenda, problema esse que parte 
do Estado. Ou seja, uma obra de arquitetura é 
reconhecida como um bem de interesse público, 
que será deixado como herança para as próxi-
mas gerações. Ora, sendo assim, não se percebe 
por que o Estado não reconhece a arquitetura 
como tal e é o primeiro a dar o mau exemplo em 
termos de encomenda. Os concursos públicos 
não são feitos para escolher a obra que melhor 
resolve o problema, são feitos para escolher a 
prática mais barata! É neste seguimento que há 
uma grande banalização da atividade do arquite-
to. Claro que há clientes absolutamente inques-
tionáveis, que procuram a qualidade e ponto! Mas 
não são assim tantos; hoje em dia procura-se 
muito pelo custo mais barato dos honorários e 
muitos clientes não o fazem por mal, fazem-no 
por ignorância, porque não sabem o valor real do 
trabalho do arquiteto.

 APARTAMENTO EM BRAGA / APARTMENT IN BRAGA

[ ROBERTO RAGAZZI & GRAÇA CORREIA ]

talking to:

CORREIA/RAGAZZI
GRAÇA CORREIA
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“ Gostaríamos de continuar a aumentar 
a escala dos projetos”

Como encaram a situação de trabalho na área? 
Há muito trabalho a fazer, mas há muita procura 
pelo trabalho low cost. Há uns tempos, a premissa 
era o ‘conceito’, depois passou a ser o ‘sustentável’ 
e agora é o ‘low cost’. O low cost tomou conta de 
todas as atividades, até das obras de reabilitação.

Falando em reabilitação, estiveram envolvidos no 
projeto de reabilitação da Sotheby’s International 
Realty, no Carvoeiro. Qual foi a abordagem?
Como especialistas na área do ‘imobiliário’ de quali-
dade arquitetónica, a Sotheby’s International Realty 
escolheu sete arquitetos - não pelo preço, mas sim 
pelo curriculum, pela obra feita - para fazer cada 
um dos seus escritórios no país. O edifício com que 
nos deparámos era uma casa corrente no tecido 
urbano, já com muitas transformações. O que fize-
mos foi repor naquela casa as características mais 
próximas da espacialidade, dos sistemas constru-
tivos e da linguagem arquitetónica daquela região. 
Usámos os materiais e as variações cromáticas 
conjugadas com a vontade do cliente. Tentámos 
também que a reabilitação do edifício desse, como 
na música, o tom a ser seguido pelos projetos de 
reabilitação que se sigam naquela zona, cuja natu-
reza tem vindo a ser muito desvirtuada.

Outro projeto icónico, que vos garantiu o prémio de 
Best Architects 16, foi o Apartamento em Braga.
Este projeto consiste na união de dois aparta-
mentos num único, em que o hall de entrada 

funciona como elo de ligação entre os dois pisos 
da habitação, graças ao seu pé direito duplo com 
uma escada que protagoniza este elo, bem como 
as possibilidades construtivas de novos materiais 
como o microcimento. No piso inferior, encontra-
-se a área social com um pavimento muito prá-
tico, resistente e facilmente lavável e, ao mesmo 
tempo, de uso tradicional em Portugal (o mosaico 
hidráulico), articulado com outro mais contem-
porâneo nas portas e apainelados (Valchromat). 
No piso superior, a madeira de riga, reciclada de 
uma construção que estava a ser demolida, dá o 
conforto necessário às suítes. É um projeto em 
que trabalhamos muito com as plasticidades dos 
materiais, a luz e os contrastes. Quando faze-
mos estes trabalhos não estamos a pensar em 
prémios, mas este foi muito bem recebido porque 
sabemos que o júri não nos conhecia de parte 
nenhuma. Foi um prémio que não tinha nada a 
ver, também, com interesses pré-estabelecidos 
ou com a agenda ideológica de algum crítico.

Quais são os planos futuros do vosso escritório?
Gostaríamos de continuar a aumentar a escala 
dos projetos, bem como a sua natureza progra-
mática. Temos em mãos, por exemplo, o projeto 
de uma igreja em Meinedo. Mas, mais ainda, 
aquilo que nos interessa é motivar o cidadão 
comum a perceber que a qualidade deve ser a 
primeira exigência. Fazer entender que o dese-
nho é um investimento necessário para que os 
projetos tenham qualidade e haja maior retorno. 
A nossa ambição é que o cidadão perceba qual é 
o verdadeiro trabalho do arquiteto e o peso que 
ele tem no investimento que vai fazer.

With different backgrounds, Graça and Roberto ended 
up crossing paths, and in 2005 founded the CORREIA/
RAGAZZI studio. What brought you together?
Curiously enough, we first came together through 
music. We met through common friends and 
through affinities in terms of music. Then came the 
opportunity to work together and it was very inter-
esting because we realised that our approach to 
work, even though it had different characteristics, 
made our collaboration very complementary.

What is your view of the situation of architecture 
in Portugal?
Nowadays, we believe architecture is moving away 
slightly from its tradition. Work is done in a network, 
but an office is much more than that. It needs a 
space for convergence, for discussion between 
architects, collaborators and engineers, with a large 

conference table, where models and drawings can 
be placed so that you can reflect on them and 
‘fine tune’ the solutions. The country, in terms of 
the work situation, is very divided. It is certain that 
quality has improved, with increasingly serious 
offices. But there is a major problem in terms of 
commissions, a problem that lies with the state. 
That is to say, a work of architecture is recognised 
as an asset of public interest, which will be left as 
a legacy for coming generations. So, as this is the 
case, it becomes hard to understand why the state 
does not recognise architecture as such and is the 
first to set a bad example in terms of commission-
ing work. Public tenders are not held to choose the 
work that best solves the problem; they are held to 
choose the cheapest implementation! In this con-
text the work of architects is greatly trivialised. Of 
course there are absolutely unimpeachable clients 

 SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, CARVOEIRO

 SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, CARVOEIRO
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Repetimos o duradouro mantra de Venturi desde a 
escola - "complexidade e contradição" -, muitas vezes 
como a mais generosa muleta do arquiteto contempo-
râneo (embora pessoalmente me socorra mais do "em 
arquitetura, o contrário também pode ser verdadeiro", do 
Fernando Távora). 
São batotas, alheias ao profundo significado original das 
frases, que tentamos (assobiando para o ar) usar como 
chão sempre que o pé falha. 
A arquitetura deve ser uma arte virtuosa (e o arquiteto 
tão virtuoso quanto a arte): verdadeira, correta, eleva-
da em relação a todas as inconsistências, fraquezas, 
corrupções e demais vícios da natureza humana. Dizem. 
Não é amiga de batotas. 
Digo isto e recordo com um sorriso Fernando Távora e 
Victor Figueiredo, velhos mestres que - por maravilhosa 
fortuna minha - me deram forma nos aspetos mais hu-
manos da profissão. É claro que discordo. Como eles. 
A arquitetura assim, imaculada e casta, tem mérito, 

tanto mérito quanto é aborrecida, limitada no leque de 
ferramentas emocionais ao seu dispor. Desconfio que 
é por isso que, procurando bem, não há mestres que 
sejam só virtuosos (embora tenham sempre a sabedoria 
de parecê-lo). 
Todos suspeitamos, creio, que a arquitetura só serve 
em pleno o Homem quando reflete o pleno das caracte-
rísticas do Homem. Só assim um e outro se identificam 
mutuamente, se relacionam e se compreendem. 
Focar-nos na pureza deixa do lado de fora, desta forma, 
um enorme e interessantíssimo espetro de característi-
cas humanas verdadeiramente enriquecedoras da arqui-
tetura: o humor, a mentira piedosa, a pontinha de malícia. 
Desenhar arquitetura não é diferente de montar uma 
narrativa: uma boa história é sempre melhor do que uma 
história virtuosa. 
(Pelo menos é o que digo hoje, complicando e 
contradizendo-me).

We repeat Venturi’s enduring mantra from school on-
wards - "complexity and contradiction" -, often as the 
most generous crutch of the contemporary architect (al-
though, personally, I tend to rely more on "in architecture, 
the opposite can also be true", by Fernando Távora).
These are escape clauses, oblivious to the original deep 
meaning of the phrases, which we try (while whistling 
skywards) to use as support whenever our foot fails.
Architecture should be a virtuous art (and architects as 
virtuous as art): true, correct, above any inconsistencies, 
weaknesses, corruptions, and other vices of human nature. 
Or so they say. Architecture isn’t a friend of such clauses.
I say this and I remember, with a smile, Fernando Távora 
and Victor Figueiredo, old masters, who – most fortu-
nately for me – shaped me in the most human aspects 
of the profession. Of course I disagree. Like them.
Architecture like that, immaculate and chaste, does have 

merit, as much merit as it is boring, limited in the range 
of emotional tools at its disposal. I suspect that this is 
why, when you look hard enough, there are no masters 
who are only virtuous (though they always have the wis-
dom to appear so).
We all suspect, I believe, that architecture only fully serves 
mankind when it reflects the fullness of the characteris-
tics of mankind. Only then do they identify with each other, 
relate to each other, and understand each other.
Focusing on purity thus leaves out a huge and interest-
ing spectrum of human characteristics that truly enrich 
architecture: humour, white lies, a hint of mischief.
Designing architecture is no different from compiling a nar-
rative: a good story is always better than a virtuous story.
(At least that’s what I say today, complicating and con-
tradicting myself).

Complexidade e contradição

Complexity and contradiction 

ARQUITETO SÉNIOR, TIAGO DO VALE ARQUITETOS 
SENIOR ARCHITECT, TIAGO DO VALE ARQUITETOS 

Tiago do Vale

 IGREJA EM MEINEDO / CHURCH IN MEINEDO

“We would like to continue to increase 
the scale of projects”

that want quality and nothing else! But there aren’t 
that many of them. Nowadays choices are made 
according to how cheap the fees are, and many 
clients aren’t doing this out of malice, rather out of 
ignorance, because they do not know the real value 
of work done by architects.

What’s your view of the work situation in the field? 
There is a lot of work to do, but there is a lot of 
demand for low cost work. A short while ago, the 
watchword was ‘concept’, then it became ‘sustaina-
ble’ and now it’s ‘low cost’. Low cost has taken over 
every activity, even renovation works.

Talking about renovations, you were involved in the 
renovation project for Sotheby’s International Realty, in 
Carvoeiro. What approach was made in this project?
As specialists in real estate of architectural quality, 
Sotheby’s International Realty chose seven archi-
tects – not for the price they charge, but for their CVs, 
for the work done – to do each of their offices in the 
country. The building we were faced with was a house 
that had nothing that set it apart from the surround-
ing urban fabric, which had already undergone many 
changes. What we did was to restore to that house the 
features that most closely matched the spatiality, the 
constructive systems and the architectural language 
of that region. We used materials and chromatic 
variations in conjunction with the client’s wishes. Our 
aim was also for the renovation of the building, as in 
music, to set the tone to be followed by subsequent 
renovation projects in that area, the nature of which 
has become much distorted.

Another iconic project, which ensured you won the 
Best Architects 16 award, was the Apartment in Braga.
This project involves joining two apartments to make 
a single one, in which the entrance hall works as a 
link between the two floors of the property, thanks to 
its double height ceiling with a staircase highlighting 
this link, as well as the constructive possibilities of 
new materials such as microcement. On the lower 
floor, we find the social area with very practical, re-
sistant and easily washable flooring and, at the same 
time, traditionally used in Portugal (hydraulic mosaic 
tiling), combined with a more contemporary one in 
the doors and panelling (Valchromat). Upstairs, ‘riga’ 
wood, reclaimed from a building that was being de-
molished, gives the necessary comfort to the suites. 
It is a project in which we work a lot with the plasticity 
of materials, light and contrasts. When we do these 
works we are not thinking about awards, but this one 
was very well received because we know that the 
jury knew nothing about us, but was made up of our 
architect peers. It was an award that had nothing to 
do, either, with pre-established interests or with the 
ideological agenda of some critic.

What are the future plans of your office?
We would like to continue to increase the scale 
of projects, as well as their programmatic nature. 
We are currently working on, for example, the pro-
ject of a church in Meinedo. But, even more, what 
interests us is to motivate the average citizen to 
realise that quality should be the first require-
ment. To make people understand that design is 
a necessary investment so that projects have 
quality and there is greater return. Our ambition 
is for citizens to understand the real work of 
architects and the importance they have in the 
investment to be made.
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Selecionado como um dos melhores projetos de 
design interior, na categoria Bars/Restaurants, 
no INSIDE 2016 – World Festival of Interiors, em 
Berlim, o Rabbit Hole é um refúgio escondido na 
selva de betão que compõe Banguecoque, na 
Tailândia. Com assinatura do estúdio Paradigm 
Shift Design Company, este cocktail bar é com-
posto por três andares que se revelam após a 
entrada por uma porta de madeira sem qual-
quer sinalização. Lá dentro, o ambiente é pouco 
iluminado e com uma decoração que enaltece 
os tons dourados e os mármores, com materiais 
reflexivos como aço inoxidável de cor de cobre e 
espelhos. Todos os pormenores, desde os livros 
nas prateleiras às gavetas nas paredes, aumen-
tam a sensação de mistério associado a este 
autêntico covil. 

Selected as one of the best interior design projects 
in the Bars/Restaurants category at the INSIDE 
2016 – World Festival of Interiors, in Berlin, the 
Rabbit Hole is a refuge hidden in the concrete jun-
gle of Bangkok, in Thailand. Designed by Paradigm 
Shift Design Company, this cocktail bar develops 
over three floors, opening up after you enter an 
unmarked wooden door. Once inside, the environ-
ment is subtly lit and features a décor favouring 
shades of gold and marble, with reflective mate-
rials, such as copper-coloured stainless steel and 
mirrors. Every detail, from books on the shelves 
to drawers on the walls, adds to the sensation of 
mystery associated with this veritable burrow. 

AMBIENTE MISTERIOSO MYSTERIOUS SETTING

Rabbit Hole
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      INSIDE - WORLD FESTIVAL OF INTERIORS
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Bolon
  MARIA PIRES      SHUHE ARCHITECTUAL PHOTOGRAPHY

Desenvolvido pelos gabinetes alemães 
Ippolito Fleitz Group e pfarré lighting, o 
projeto da flagship store da marca de 
óculos Bolon, em Xangai, quis enfatizar  
a elegância, sofisticação e consciência de 
moda, preconizadas pela marca chinesa. 
Num ambiente atraente, os produtos são 
expostos de forma iconográfica, graças 
ao estreito diálogo entre arquitetura e 
iluminação. Na arquitetura, destacam-se 
os revestimentos com acabamentos 
que alternam entre o brilho e o opaco. A 
iluminação tira partido das superfícies e 
volumes para estimular a visão, sem tirar 
o protagonismo dos produtos expostos.

Developed by German practices Ippolito 
Fleitz Group and pfarré lighting, the aim 
of the project for the flagship store for 
eyewear brand Bolon, in Shanghai, was 
to emphasise the elegance, sophistica-
tion and fashion awareness advocated 
by the Chinese brand. In an attractive 
environment, the products are displayed 
iconographically, thanks to the intense di-
alogue between architecture and lighting. 
Highlights of the architect include the wall 
and floor coverings with finishes alter-
nating between gloss and opaque. The 
lighting takes advantage of the surfaces 
and volumes to stimulate your vision, 
without taking the spotlight away from the 
products on display.

LUZ E ARQUITETURA

LIGHT AND ARCHITECTURE
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It is in the company of the Casa Milà, the 
famed ‘La Pedrera’ building designed by 
Gaudí, that we reveal the cosy environ-
ment of the Barcelona Apartment. Stood 
on the Passeig de Gràcia avenue, a prime 
location in the heart of Barcelona, with 
views onto the architectural wonder of 
the Spanish artist, this apartment results 
from a fusion  of African influences with 
contemporary design. Created by the in-
terior design team at South African studio 

ARRCC, the project is based on an eclec-
tic palette of rich materials and distinctive 
textures, which combines natural wood 
with metal, suede with high gloss surfac-
es. Highlights among the decorative items 
include the suspended brass screen, 
dotted with triangular perforations, which 
separates the entrance lobby from the 
living spaces and perfectly reflects the 
afro-contemporary design concept felt 
throughout the apartment.

É na companhia da Casa Milà, a famosa 
La Pedrera de Gaudí, que vamos desven-
dando o acolhedor ambiente do Barcelona 
Apartment. Situado no Passeig de Gràcia, 
localização privilegiada no coração de 
Barcelona, com vistas para a obra do 
artista espanhol, o apartamento resulta 
de uma fusão de influências africanas 
com design contemporâneo. Assinado 
pelos designers de interiores do gabinete 
sul-africano ARRCC, o projeto assenta 

numa paleta eclética de materiais ricos e 
texturas distintas, que combina ma-
deira natural com metais, camurças e 
superfícies brilhantes. Entre os originais 
elementos decorativos destaca-se o 
biombo suspenso em latão, cravejado 
de perfurações triangulares, que separa 
o lobby de entrada das áreas de estar e 
espelha na perfeição o conceito de design 
afro-contemporâneo que atravessa todo 
o apartamento. 

AFRO-CONTEMPORÂNEO

AFRO-CONTEMPORARY

Barcelona Apartment
  ESTELA ATAÍDE       LORENZO VECCHIA
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Happolati
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      ERIK FIVE GUNNERUD

Located in a neighbourhood close to the city cen-
tre, Happolati is a restaurant of Asian inspiration 
right in the heart of Oslo. Housed in a building 
dating from 1872, in which the pharmacy of the 
National Hospital once operated, this restaurant 
created by local designers Anderssen & Voll is 
inspired by a character from the book Hunger, 
by Norwegian novelist Knut Hamsun, and reveals 
details of Japanese craftsmanship in all of its 
decoration. In a space that is easily filled with 
light, pine screens, in light and dark hues, are 
joined by tables and chairs designed especially 
for Happolati, despite the stucco detailing on the 
ceiling predating the restaurant. The origami wall 
lamps and the traditional paper lanterns add a 
unique touch to the project. 

ASIAN INSPIRATION

Localizado num bairro perto do centro da cidade, o 
Happolati é um restaurante de inspiração asiática 
bem no coração de Oslo. Ocupando um edifício 
de 1872, onde em tempos funcionou a farmácia 
do Hospital Nacional, este restaurante idealizado 
pelos designers locais Anderssen & Voll é inspi-
rado num personagem do livro Sult (ou Fome), 
do escritor norueguês Knut Hamsun, e revela os 
pormenores do artesanato japonês em toda a sua 
decoração. Num espaço que facilmente se enche 
de luz, as telas de pinho, em tons claros ou negros, 
compõem o ambiente composto por mesas e ca-
deiras concebidas especialmente para o Happolati, 
apesar dos detalhes em estuque no teto serem 
anteriores ao restaurante. As lâmpadas de parede 
de origami e as lanternas de papel tradicional dão 
o toque único ao projeto. 

INSPIRAÇÃO ASIÁTICA
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Executado pela SADAR + VUGA em es-
treita colaboração com uma equipa de es-
tudantes da Faculdade de Arquitetura de 
Ljubljana, que desenhou o projeto, o lobby 
central do Banco da Eslovénia tornou-se 
multifuncional. Se antes da reconstrução 
era um espaço monofuncional e sem 
condições para eventos protocolares, o 
projeto quis proporcionar aos funcioná-
rios um ambiente de trabalho interativo e, 
ao mesmo tempo, criar um espaço para 
os eventos oficiais. As novas secções 
interligam-se sem limites rígidos, sendo 
uma cortina, regulável para auferir o nível 

de intimidade pretendido, a única fronteira 
física do espaço. 
Debaixo de um candeeiro circular, dourado 
e prateado (simbolizando uma moeda), si-
tua-se a área central, que contrasta com o 
ambiente quente dos espaços adjacentes. 
A sua arquitetura clássica é acentuada 
pelo revestimento a pedra e uma paleta 
monocromática. Já as áreas contíguas 
recriam intencionalmente um ambiente  
de sala de estar, com materiais quentes  
e macios, e tons azuis, verdes e dourados, 
complementados por mobiliário neutro.

MULTIFUNCIONALIDADE

Bank of Slovenia
  MARIA PIRES      MIRAN KAMBIČ

A project by SADAR + VUGA, in close col-
laboration with a team of students from 
Ljubljana’s Architecture Faculty, in charge 
of its design, the Bank of Slovenia’s 
central lobby has become multifunctional. 
If, prior to its reconstruction, the space 
served a single function, without any for-
mal vocation, now the space is designed 
to provide employees with an interactive 
work environment and, at the same time, 
to create a venue for official events. The 
new sections intertwine without strict 
boundaries, while a curtain, allowing users 

to regulate the level of intimacy, is the only 
physical boundary of the space. 
Beneath a circular chandelier, in silver 
and gold (symbolising a coin), we find the 
central area, which contrasts with the 
warm environment of the adjacent spac-
es. Its classic architecture is accentuated 
by stone cladding and a monochromatic 
palette. The surrounding areas intention-
ally recreate a living room environment, 
with warm and soft materials, and shades 
of blue, green and gold, complemented by 
neutral furniture.

MULTIFUNCTIONALITY
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Das Bier
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      ADRIEN WILLIAMS

A pensar nos verdadeiros amantes da 
cerveja, o estúdio Humà Design trans-
formou um antigo show bar num verda-
deiro Bierhall alemão, de estilo industrial, 
em Montréal, no Canadá. Com um bar 
principal que serve como palco para as 
steins, as grandes canecas de cerveja 
típicas da Baviera, este Das Bier está 
repleto de menções subtis, ou nem tanto, 
à cerveja. Começamos, por exemplo, pelo 
teto na área do lounge, onde os barris de 
alumínio funcionam como dispositivos 

de iluminação ou então pelos acessórios 
circulares feitos de aço laminado perfu-
rado, por onde é difundida, suavemente, 
a luz que nos revela as mesas e bancos 
comunais, de grandes dimensões. Dando 
tons dourados à atmosfera escura da 
casa de banho, 7500 caricas das garra-
fas de cerveja brancas e douradas vão 
constituindo o mural à entrada da casa 
de banho, captando a luz e refletindo-a no 
interior do Das Bier.

SABOR A CERVEJA

 

64  



BEER FLAVOURED

With true beer lovers in mind, Humà 
Design studio has transformed an old 
show bar into a veritable industrial style 
Bierhall, in Montreal, Canada. With a main 
bar, which serves as a stage for the 
Steins, the large typical Bavarian beer 
mugs, Das Bier is packed with subtle, and 
not so subtle, allusions to beer. Starting, 
for example, with the ceiling in the lounge 
area, where aluminium barrels work as 

lighting fixtures or the large circular 
fixtures of perforated hot-rolled steel, 
through which light is gently diffused, 
revealing the oversized communal tables 
and benches below. Adding golden hues 
to the dark setting of the restroom,  
7500 white and gold beer caps have been 
assembled into a pattern on the entrance 
wall, reflecting light and shining through 
the space.

Baumhaus Hotel Porto
  MARIA PIRES      JOÃO MORGADO

Estrategicamente situado entre a Boavista e a 
zona histórica, Baumhaus Serviced Apartments, 
um luxuoso complexo de apartamentos turísticos 
instalado numa típica casa burguesa do Porto, 
conjuga clássico e contemporâneo, graças aos tra-
ços seculares da arquitetura e à decoração sofisti-
cada de Ana Coelho. Nos seus nove apartamentos, 
a estrutura robusta é aligeirada pelas linhas eclé-
ticas, por cores delicadas e frescas, e por peças 
de mobiliário que aliam estética a função. Nos 
espaços comuns, encantam as paredes lapidadas, 
os tetos trabalhados, uma escadaria iluminada 
por uma claraboia e, no jardim, um dos mais bem 
preservados cedros-do-líbano da cidade.

Strategically located between Boavista and the 
historic area, Baumhaus Serviced Apartments, a 
luxury tourist apartment complex developed in a 
typical casa burguesa townhouse in Oporto, com-
bines classic with contemporary, thanks to old 
architectural features and to the sophisticated 
decoration by Ana Coelho. In its nine apartments, 
the robust structure is lightened by eclectic lines, 
delicate and fresh colours and pieces of furniture 
that blend aesthetics with function. In the com-
munal areas, highlights include the stone-clad 
walls, the intricate ceilings, the stairway illumi-
nated by a skylight and, in the garden, one of the 
city’s best preserved Lebanon cedars.

CONTEMPORANEAMENTE CLÁSSICO CONTEMPORARY CLASSIC
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Com interiores pensados pelo estúdio 
Autoban, o Kilimanjaro é um bar/restau-
rante casual que faz parte integrante 
da Bomontiada, a nova base artística, 
cultural e de entretenimento na cidade de 
Istambul, que carimba um ambiente social 
contemporâneo num edifício histórico e 
outrora industrial. Fazendo jus à histó-
ria do espaço, a equipa de designers do 
Autoban optou por incorporar materiais e 
detalhes artesanais que suavizam a apa-
rência fria da atmosfera industrial, criando 
assim um ambiente íntimo e acolhedor – 
também garantido através da organização 
da área de refeições e bar, que incentiva a 
interação social. O bar, colocado no centro, 
apresenta um volume maciço e destaca-
-se como elemento singular no design do 
Kilimanjaro. Com plantas a decorá-lo, é a 
partir do bar central em forma curvilínea 
que o Kilimanjaro se apresenta, com ca-
deiras com contornos de metal e assen-
tos em couro e mesas de mármore. 

ATMOSFERA INDUSTRIAL REINVENTADA

Kilimanjaro
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      ENGIN AYDENIZ
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With interior design care of Autoban stu-
dio, Kilimanjaro is a casual bar/restaurant 
that is an integral part of Bomontiada, the 
new artistic, cultural and entertainment 
base of the city of Istanbul, bringing a 
contemporary social environment to a 
historic and formerly industrial building. 
Living up to the history of the space, the 
team of designers from Autoban chose to 
include handcrafted materials and detail-
ing that soften the cold appearance of in-
dustrial atmosphere, thus creating a cosy, 
welcoming environment – equally ensured 
through how the meal and bar area is 
organised, encouraging social interaction. 
The bar, placed in the centre, produces a 
solid volume and stands out as a unique 
element in the design of Kilimanjaro. 
The restaurant/bar develops around the 
curved, cage-like structure of the central 
bar decorated above with bottles and 
plants, revealing chairs of metal contours 
and leather seating, and marble tables. 

REINVENTED INDUSTRIAL ATMOSPHERE

M Social Singapore Hotel
  MARIA PIRES      M SOCIAL SINGAPORE HOTEL

Recentemente inaugurado no bairro 
Robertson Quay, em Singapura, o M Social 
Singapore é um hotel vanguardista criado 
pelo designer francês Philippe Starck. 
Esta nova adição do grupo Millennium 
Hotels and Resorts usa o betão bruto 
como material de base, equilibrado pelo 
conceito de imaterialidade, concreti-
zado através de tecnologias mistas 
como vídeos e projeções. As experiên-
cias sensoriais revelam-se em cada 
espaço, e também no restaurante-bar 

Beast & Butterflies, humorístico e elegan-
te, onde digital e arte se encontram.
Os quatro tipos diferentes de quartos 
foram concebidos para oferecer uma 
elegância confortável e atemporal.  
Cores quentes, materiais opulentos e 
altos pés-direitos conferem versatilidade 
e uma sensação de casa longe de casa.  
O M Social Singapore é o novo e vibran-
te hotel, onde elegância, criatividade e 
tecnologia se aliam para oferecer expe-
riências únicas.

ELEGÂNCIA E CRIATIVIDADE
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ELEGANCE AND CREATIVITY

Recently opened in the Robertson Quay 
area of Singapore, the M Social Singapore 
is a cutting-edge hotel created by French 
designer Philippe Starck. This new addi-
tion to the Millennium Hotels and Resorts 
group uses raw concrete as its base 
material, balanced with the concept of 
immateriality, by the use of mixed-media, 
such as videos and projections. Sensory 
experiences are revealed in every space, 
and also in the humorous and elegant 

Beast & Butterflies restaurant-bar, in 
which digital and art meet.
The four different types of rooms have 
been designed to offer a comfortable and 
timeless elegance. Warm colours, opulent 
materials and high ceilings confer versa-
tility and a home-from-home sensation. 
The M Social Singapore is the new and 
vibrant hotel in which elegance, creativity 
and technology come together to offer 
unique experiences.
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The Modular Lilong
  MARIA PIRES      DIRK WEIBLEN

Desenhado pela Lukestudio para a Value Retail 
China, que detém a marca Chuang x Yi, uma pla-
taforma direcionada para estilistas chineses, The 
Modular Lilong pretendia criar uma experiência 
de venda relacionada com o contexto de Xangai. 
Numa área de 150 m2, e inspirada nas vielas 
sinuosas e edifícios da cidade velha, a Lukestudio 
criou uma versão abstrata do lilong, nome dado à 
antiga tipologia urbana. Fundindo tradição e ino-
vação, surgiu uma estrutura modular e leve que 
simula casas, calçadas, portões, varais, e que usa 
materiais autóctones, conferindo protagonismo 
às roupas expostas e homenageando o passado.

Designed by Lukestudio for Value Retail China, 
owners of the Chuang x Yi brand, a platform 
aimed at Chinese fashion designers, the aim of 
The Modular Lilong was to create a sales expe-
rience related to the context of Shanghai. Over 
an area of 150 sqm, inspired by the meandering 
lanes and buildings of the old city, Lukestudio has 
created an abstract version of the lilong, the term 
for this old urban typology. Merging tradition with 
innovation, a light, modular structure arises, sim-
ulating houses, pavements, gates, and washing 
lines, and using local materials, highlighting the 
clothing on display and honouring the past.

HOMENAGEANDO O PASSADO HONOURING THE PAST
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De Silvalde, no concelho de Espinho, a Tapeçarias 
Ferreira de Sá é considerada a maior e mais antiga 
empresa de produção de tapeçarias, de modo ma-
nual, em Portugal e na Europa. Com uma história 
que remonta a 1946, a Ferreira de Sá é, orgulho-
samente, a única empresa portuguesa detentora 
do icónico espólio de desenhos do tradicional 
ponto português, o que a torna única e original. 
Baseando os seus padrões na qualidade e na 
produção de carpetes para um segmento de luxo, 
a Ferreira de Sá distingue-se pela sua experiência, 
adquirida ao longo de três gerações familiares 
que, com todo o gosto e vontade, não permitem 
que o legado de Joaquim Ferreira de Sá se perca 
no tempo. Utilizando três técnicas de produção 

manuais, como o hand-tufting, o hand-weaving/
tecelagem e hand-knotting/nó manual português 
e, ainda, uma técnica mista chamada robot-tuf-
ting, a empresa portuguesa desenvolve tapetes 
e carpetes personalizáveis e feitos por medida, 
deixando a cargo do cliente a escolha das maté-
rias-primas, cores, tamanhos, design ou formas 
que melhor se adaptarão ao espaço idealizado. Na 
lista de clientes que já se renderam às tapeçarias 
luxuosas da Ferreira de Sá estão grupos hotelei-
ros de renome, arquitetos e designers de interio-
res como Frank Gehry, Zaha Hadid ou Ana Aragão, 
marcas de mobiliário de decoração e até lojas de 
luxo como Dior, Louis Vuitton, Nespresso, Calvin 
Klein e Jimmy Choo.

LUXO PORTUGUÊS

From Silvalde, in the municipality of Espinho, 
Tapeçarias Ferreira de Sá is considered the 
largest and oldest company involved in the hand 
production of rugs in Portugal and in Europe. With 
a history dating back to 1946, Ferreira de Sá is 
proudly the only Portuguese company to own an 
iconic catalogue of ‘Portuguese hand-knotting’ 
designs, ensuring its unique and original status 
in the market. Basing its patterns on quality and 
on the production of rugs for the luxury seg-
ment, Ferreira de Sá stands out for its experi-
ence, acquired over three family generations, 
which, gladly and willingly, have ensured that the 
legacy of Joaquim Ferreira de Sá hasn’t been 
lost over time. Using three manual production 

techniques, such as hand-tufting, hand-weaving 
and hand-knotting and, also, a mixed technique 
known as robot-tufting, the Portuguese company 
develops customisable, made-to-measure rugs 
and carpets, leaving it to the client to choose the 
raw materials, colours, sizes, design or shapes 
that will best fit to the space in mind. The list of 
clients to have fallen for the luxury rugs from 
Ferreira de Sá include renowned hotel groups, 
architects and interior designers, such as Frank 
Gehry, Zaha Hadid and Ana Aragão, furniture and 
decoration brands and also luxury stores, such 
as Dior, Louis Vuitton, Nespresso, Calvin Klein and 
Jimmy Choo.

PORTUGUESE LUXURY
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talking about:

MARCEL WANDERS
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      MARCEL WANDERS

O alquimista de sonhos
“Se eu olhar para o coração das pessoas, 
posso sentir o que elas sonham. Se eu 
falar com elas, posso entender as suas 
necessidades (…) Tantas meninas querem 
ser belas princesas ou elfos voadores; 
tantos meninos querem se sentir cava-
leiros astutos ou reis sábios. Por que não 
fazemos disso o nosso objetivo? Realizar 
esses sonhos, contribuir profundamen-
te para as vidas dos outros e de nós 
mesmos. Temos permissão para falar a 
linguagem universal do design, que pode 
ser uma inspiração para muitos se nós 
encontrarmos as palavras certas para 
falar.” É com estas palavras do próprio 
Marcel Wanders que apresentamos a 
mente criativa de um dos mais carismá-
ticos designers de interiores e de produto 
do mundo. Apelidado de ‘Lady Gaga do 
Design’ pelo jornal The New York Times 
e distinguido como um dos 25 líderes da 
mudança na Europa pela Business Week, 
Marcel Wanders assina projetos que sur-
preendem graças à sua engenhosidade, 
ousadia e busca incessante por elevar o 
espírito humano. “É nossa responsabi-
lidade ser mágicos, ser brincalhões, ser 
alquimistas. Criar esperança onde apenas 
há ilusão, criar realidade onde apenas há 
sonhos”, acrescenta Marcel, destacando 
que a sua missão no universo do design 
é “criar um ambiente de amor, viver com 
paixão e fazer com que os sonhos mais 
emocionantes se tornem realidade”.   ANDAZ PRINSENGRACHT  

AMSTERDAM (2012)

 

78  



Cada projeto de Marcel Wanders 
parece levar o observador para uma 
atmosfera fantasiosa

Talvez seja por isso que cada projeto com assina-
tura de Marcel Wanders pareça levar o obser-
vador para uma atmosfera fantasiosa, através 
da mistura frequente de materiais e técnicas 
inovadoras com referências a estilos e arqué-
tipos históricos bem conhecidos, de maneira a 
que os observadores se conectem facilmente às 
peças, desfrutando-as e criando um ambiente 
sustentável. Tomemos por exemplo o icónico 
Andaz Amsterdam Prinsengracht, de 2012, que 
tornou a antiga biblioteca pública da cidade num 
aclamado hotel que se assemelha ao imaginário 
de Lewis Caroll, em Alice no País das Maravilhas. 
Ou o recente Oh! By Wanders & Yoo, um projeto 
que conjuga mais de cem apartamentos em 
duas torres, com mais de 19 andares de altura, 
realizado em colaboração com a Yoo London e 
Uribe & Schwarzkopf, no Equador, que apresenta 
no seu design interior vários componentes ins-
pirados na fauna e na flora local. Estas residên-
cias estão ainda disponíveis em três tipologias 
diferentes: Fogo, Ar ou Água.
Com projetos espalhados por todo o mun-
do, Marcel Wanders pode ser considerado um 
criativo omnipresente. Com mais de 1900 traba-
lhos criados para instituições internacionais e 
clientes particulares, ou produtos para marcas 
prestigiadas, como a Alessi (recente coleção de 
produtos de cozinha e serviço de mesa apelida-
da de Circus), Baccarat, Bisazza, Christofle, KLM, 
Louis Vuitton, Puma, Swarovski, Vista Alegre, 
entre outras, é percetível que longe vão os tempos 
em que a procura por corresponder ao difícil e, 

por vezes, encoberto desejo das pessoas era o 
maior problema de Marcel Wanders. Natural de 
Boxtel, na Holanda, o criativo, que na década de 
1980 estudava design com todo o entusiasmo e 
toda a vontade de mudar o mundo, é hoje uma 
marca de sucesso. Do seu estúdio, no coração de 
Amesterdão, já não sai apenas a Knotted Chair, o 

produto que marcou a entrada de Marcel Wanders 
num universo exigente e em constante movimen-
to. Hoje, o seu atelier conta com 52 especialistas 
internacionais, focados em projetos de design de 
interiores, design de produto, direção artística e 
projetos artísticos ou culturais, que, tal como os 
ensinamentos de Marcel Wanders, tentam trocar a 
frieza do industrialismo pela poesia, pela fantasia 
e pelo romance, preocupando-se em colocar um 
toque de humanidade nos ambientes interiores. 
Idealizando verdadeiros cenários, entre cores e ob-
jetos que transmitem uma sensação de aconche-
go, como é o caso do The Kameha Grand Zurich, 
um hotel que celebra o património suíço através 
da inclusão de elementos únicos da cultura local 
no design interior, a insígnia Marcel Wanders é 
uma garantia de originalidade e qualidade, com 
uma dose perfeita de excentricidade.

The dream alchemist
“If I look into the hearts of people, some-
times I can sense what they dream of. If I 
talk to them I can understand their needs 
[…] So many girls want to be beautiful 
princesses or flying elves, so many boys 
want to feel [like] cunning knights or wise 
kings. Why don’t we make it our goal to 
realise those dreams, [to] contribute 
deeply to the lives of others and ourselves 
in the meantime. We are allowed to speak 
the universal language of design, which 
can be an inspiration to so many if we find 
the right words to speak.” It is with these 
words, written by Marcel Wanders himself, 
that we present the creative mind of one 
of the world’s most charismatic interior 
designers. Referred to as the ‘Lady Gaga 
of Design’ by The New York Times and 
singled out as one of Europe’s 25 Leaders 
of Change by Business Week, Marcel 
Wanders creates projects that astound 
with their ingeniousness, daring and 
constant quest for lifting the human spirit. 
“It is our responsibility to be magicians, 
to be jesters, to be alchemists, to create 
hope where there is only illusion, to create 
reality where there are only dreams”, adds 
Marcel, highlighting that his mission in the 
world of design, is “to create an envi-
ronment of love, to live passionately and 
make our most exciting dreams come 
true”. This is probably why every project 
designed by Marcel Wanders seems to 
take the onlooker to a fantasy-filled at-
mosphere, through the frequent blend of 
innovative materials and techniques with 
nods to well-known historical styles and 
archetypes, in such a way that onlookers 
easily connect with the pieces, enjoying 
them and creating a sustainable environ-
ment. As an example, let us consider the 
iconic Andaz Amsterdam Prinsengracht, 
from 2012, which transformed the old 
public library of the city into an acclaimed 

 KAMEHA GRAND ZURICH (2015)

 OH! BY WANDERS & YOO, EQUADOR/ECUADOR (2017)
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Quando um projeto de interiores vagueia entre a amplitude 
e o íntimo, quando ele vai ao cerne das questões do simples 
e do ostentatório, não há como nem por que o esconder.
Quem procura luxo estará porventura à espera de en-
contrar espaços preenchidos. No entanto, há proprietá-
rios e espaços que pedem, mandatoriamente, o cumpri-
mento de determinadas premissas: dar voz à arquitetura 
do edifício. É aqui que reside o desafio das empresas 
especializadas em design de interiores e, acima de 
tudo, com forte aposta na customização dos espaços. 
A criação de peças de design único é, maioritariamente, 
uma mescla perfeita de personalização, a perfeição dos 
acabamentos e as emoções que daí nascem.
E quando viajo pelas memórias, há projetos que estimu-
lam a nossa criatividade e ativam as nossas sensações 
e emoções. 
No hall, o jogo das cores com a luz, o jogo do compri-
mento com a largura, os motivos mais floris ou menos 
floris que transmitem equilíbrio ao espaço, numa mesma 
harmonia. A decoração e arquitetura confluem para uma 

mesma lógica de espaço natural, sadio e organizado. 
Suaves apontamentos de natureza provocam uma forte 
sensação de liberdade. 
Certos pormenores do projeto transmitem-nos con-
forto e luxo. A sala de estar, concretiza o tema do hall, 
adicionando o lazer ao substrato de requinte. As entra-
das de luz e os jogos entre o creme e o vermelho fazem 
dela o ponto mais vital do espaço. Ressaltam as peças 
de design único, os espelhos, os dourados e os lacados. 
Na sala de jantar, sumptuoso aparador, desenvolvido 
e adaptado ao local, foi inspirado em padrões étnicos, 
mostra o dourado de forma autêntica. 
O requinte e o conforto são palpáveis por toda a área, 
mas especialmente o segundo piso faz-nos crescer 
essa certeza. Os arranjos em tons escuros são a quebra 
ideal com os espaços mais abertos. 
A obra sintetiza luxo e design e salienta o respeito que 
estes devem ter pelo edifício.
Estão emocionados?! Sentiram-se envolvidos?! O luxo 
provoca-nos...

When an interior design project wanders between am-
plitude and cosiness, when it strikes the heart of the 
matter of what is simple and what is ostentatious, there 
is no way to hide it.
Anyone looking for luxury is perhaps expecting to find 
packed spaces. However, there are owners and spac-
es that imperatively demand the fulfilment of certain 
premises: to give voice to the architecture of the building. 
Therein lies the challenge faced by companies special-
ising in interior design and, first and foremost, heavily 
focused on the customisation of spaces. The creation 
of unique design pieces is, for the most part, a perfect 
blend of personalisation, the perfection of finishes and 
the emotions that arise from this.
And when I travel through memories, there are projects 
that stimulate our creativity and activate our feelings 
and emotions.
In the hall, how colours interact with light, the interplay of 
length and width, more or less floral motifs that transmit 
balance to the space, in the same harmony. Decoration 

and architecture come together in the same approach 
of natural, healthy and organised space. Subtle natural 
details bring about a strong sense of freedom.
Certain details of the project convey comfort and luxury. 
The living room, implements the theme of the hall, adding 
leisure to the bedrock of refinement. The entry of light 
and the interaction between cream and red make it the 
most vital part of space. Highlights include pieces of 
unique design, mirrors, gilded or lacquered items. In the 
dining room, the sumptuous sideboard, developed for 
and adapted to the place, was inspired by ethnic pat-
terns, while authentically revealing gilding.
Refinement and comfort are palpable throughout the 
area, but the second floor in particular makes us certain 
of this. The dark-hued details provide the ideal break 
from the more open spaces.
The work summarises luxury and design and stresses 
the respect they must have for the building.
Are you excited?! Did you feel engaged?! Luxury pro-
vokes us...

O luxo provoca-nos

Luxury provokes us

CEO E DESIGNER DA UNISSIMA HOME COUTURE
CEO AND DESIGNER OF UNISSIMA HOME COUTURE

Ana Piquete

hotel, which resembles the imaginary world of 
Lewis Caroll, in Alice in Wonderland. Or the recent 
Oh! By Wanders & Yoo, a project in collaboration 
with Yoo London and Uribe & Schwarzkopf, in 
Ecuador, which consists of more than 100 apart-
ments housed within two 19-storey towers and 

reveals various components inspired by local flora 
and fauna. These residences are available in three 
different typologies: Fire, Air and Water.
With projects spread all around the world, Marcel 
Wanders can be considered an omnipresent 
creative force. With more than 1900 works created 
for international corporate and private clients, or 
products for prestigious brands, such as Alessi 
(recent collection of kitchenware and tableware 
entitled Circus), Baccarat, Bisazza, Christofle, 
KLM, Louis Vuitton, Puma, Swarovski, Vista Alegre, 
among others, you can see that the time in which 

the quest to match the difficult and, at times, 
concealed wishes of people was Marcel Wanders’ 
greatest problem is long over. Born in Boxtel, in the 
Netherlands, the designer, who studied design in 
the 1980s with so much enthusiasm and desire to 
change the world, is now a successful brand. His 
studio, stood in the heart of Amsterdam, produc-
es much more than just the Knotted Chair, the 
product that marked Marcel Wanders’ arrival in 
a demanding and constantly changing industry. 
Today, his studio has 52 international special-
ists, focused on interior and product design, art 
direction and art or cultural projects, who, just like 
the teachings of Marcel Wanders, try to swap the 
coolness of industrialism with poetry, with fantasy 
and with romance, striving to place a touch of 
humanity in interior environments. Conceiving 
veritable scenarios, between colours and objects 
that pass on a sensation of cosiness, as in the 
case of The Kameha Grand Zurich, a hotel that 
celebrates Swiss heritage through the inclusion 
of elements unique to local culture in its interior 
design, the Marcel Wanders insignia is a guar-
antee of originality and quality, with a perfect 
measure of eccentricity.

Every project designed by Marcel 
Wanders seems to take the onlooker 
to a fantasy-filled atmosphere

 MONDRIAN SOUTH BEACH MIAMI (2008)
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Num convite explícito à personalização, a 
estante Chuck, desenhada por Natascha 
Harra-Frischkorn, um dos rostos da 
NEUVONFRISCH, juntamente com 
Christian Neumeier, é um objeto alta-
mente flexível que muda conforme o seu 
conteúdo. Sim, conteúdo. Os livros e obje-
tos colocados sobre a Chuck são o fator 
determinante da forma que a estante irá 
tomar. Com seis placas finas e, ao mesmo 
tempo, resistentes para suportar pesos 
variados, esta estante respeita a filosofia 
de sustentabilidade e o uso de materiais 
de alta qualidade da NEUVONFRISCH, 
uma empresa alemã reconhecida pelos 
projetos que aliam estética e intemporali-
dade de uma maneira meticulosa. 

In a clear invitation to customisation, 
the Chuck bookcase, designed by 
Natascha Harra-Frischkorn, one of the 
faces at NEUVONFRISCH, in conjunc-
tion with Christian Neumeier, is a highly 
flexible object that changes according 
to its content. Yes, content. The books 
and objects placed on Chuck are what 
determine what shape the bookcase will 
take. With six thin yet sturdy shelves to 
support varying weights, this bookcase 
respects the philosophy of sustainability 
and the use of high quality materials from 
NEUVONFRISCH, a German company 
renowned for projects that meticulously 
combine aesthetics and timelessness.

Chuck

   LEOPOLD FIALA

Com a assinatura da Fallen Furniture, uma marca 
de mobiliário capaz de transformar partes recu-
peradas de aeronaves, tanto militares como civis, 
em autênticas obras de arte, a 737 Cowling Chair 
é uma cadeira luxuosa com uma base e estrutu-
ra em alumínio polido criada a partir da cobertura 
do motor de um Boeing 737. Com acabamento 
em alto brilho e interior escuro com estofos em 
couro de alta qualidade, esta cadeira atribui um 
toque de requinte a qualquer ambiente.

Designed by Fallen Furniture, a furniture brand 
skilled in transforming parts reclaimed from both 
military and civilian aircraft into veritable works of 
art, the 737 Cowling Chair is a luxurious chair with 
a polished aluminium base and frame, created 
from the engine cowling of a Boeing 737. With its 
high gloss finish and dark interior with high quali-
ty leather upholstery, this chair brings a sense of 
refinement to any environment.

737 Cowling Chair
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Irrepreensivelmente elegante, a nova coleção de 
pavimentos laminados Majestic, com a assinatu-
ra da Quick-Step, surpreende os apreciadores do 
luxo com réguas extra largas e longas, capazes 
de tornar qualquer ambiente interior deslum-
brante e exclusivo. Inovadores, estes pavimentos 
combinam a aparência de madeira de Carvalho 
com características técnicas notáveis que 
oferecem todas as vantagens da mais recente 
geração de pavimentos flutuantes laminados 
Quick-Step. Apresentando grande resistência à 
água e aos riscos, estes pavimentos luxuosos 
são perfeitos para cozinhas e casas de banho, 
numa verdadeira ode à inovação.

Irrepressibly elegant, the new Majestic laminate 
flooring collection, produced by Quick-Step, 
astounds fans of luxury with extra wide and long 
boards, able to make any interior environment 
stunning and exclusive. This innovative flooring 
combines oak appearance with remarkable tech-
nical specifications, offering all of the advantages 
of the latest generation of Quick-Step laminate 
flooring. Highly water and scratch resistant, this 
luxury flooring is perfect for kitchens and bath-
rooms, in a veritable ode to innovation.

QUICK-STEP MAJESTIC QUICK-STEP MAJESTIC

Cone shaped and bringing to mind   a 
traditional fireplace, OFYR is a fire bowl, 
which provides a new way of cooking al 
fresco. With a unique and versatile design, 
OFYR features a wide, flat rim, providing 
a hot plate on which to cook, at varying 
temperatures. The heat, which radiates 
from the centre, also heats the surround-
ing environment, gathering people around 
a warming circle, in the open air, even 
on colder days. In Portugal, OFYR can 
be found in the product catalogue of the 
brand Luxury Pergolas.

Em forma de cone, invocando a ideia de 
fogueira tradicional, o OFYR introduz-se 
como uma taça de fogo que apresenta 
uma nova forma de cozinhar ao ar livre. 
Com um design único e versátil, o OFYR 
surpreende com a sua superfície plana e 
larga, que permite cozinhar a diferentes 
temperaturas numa única placa quente. 
O calor, que irradia do centro, funciona 
também como forma de aquecimento 
do ambiente envolvente, numa tentativa 
de reunir as pessoas em torno de um 
círculo acolhedor no exterior, até nos dias 
mais frios. Em Portugal, o OFYR pode ser 
encontrado no catálogo de produtos da 
marca Luxury Pergolas. 

OFYR
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Gong
Designed by renowned Italian company Kreoo, 
Gong is a washbasin in which marble emphasises 
its design and aesthetic excellence. With a diag-
onal cut, which differs from the usual ellipsoidal 
shape associated with these pieces, a hollowed 
oval is produced, revealing an almost opales-
cent body with light colours. Owing its name 
to ancient Tibetan bells, Gong’s interior boasts 
bright colours or precious materials, such as gold 
leaf, adding new volume and perspective to the 
model, highlighting its purity and underscoring its 
perfection in various spaces and volumes.

Com assinatura da reconhecida empresa italiana 
Kreoo, Gong é um lavatório onde o mármore 
enfatiza o design e a excelência estética. Com 
um corte diagonal, que difere da usual forma 
de pedra elipsoidal associada a estas peças, 
Gong apresenta uma forma oval oca, revelando 
um corpo quase opalescente com cores claras. 
Devendo o seu nome aos antigos sinos tibetanos, 
esta peça revela um interior com cores brilhantes 
ou materiais preciosos como as folhas de ouro 
que dão novo volume e perspetivas ao modelo, 
destacando a sua pureza e carimbando a sua 
perfeição, em vários espaços e volumes.

Melody
With a background in Oporto, but an admirer 
of the world, designer Marco Sousa has drawn 
inspiration from the power of music, and more 
precisely from the charms of perfect melodies, 
to draw up a contemporary collection, marked 
by the golden hues of the patinated brass 
structures. Melody, a folding screen that whisks 
you off to the era when famous singers would 
change clothes behind such a piece, is part of 
the collection of the brand recently launched by 
the designer, given the name By Marco Sousa. 
Measuring 210 cm high and 180 cm wide, Melody 
is a sophisticated and irreverent piece, boasting 
an aura of elegance.

Com raízes no Porto, mas admirador do mundo, 
o designer Marco Sousa inspirou-se no poder da 
música, mais propriamente nos encantos das 
melodias perfeitas, para delinear uma coleção 
contemporânea, marcada pelos tons dourados 
das estruturas em latão patinado. Melody, um 
biombo dobrável que nos transporta para a época 
em que os cantores famosos trocavam de roupa 
atrás deste tipo de peça, é um dos representan-
tes da coleção da marca própria lançada recen-
temente pelo designer, apelidada de By Marco 
Sousa. Com 210 cm de altura e 180 cm de largura, 
Melody é uma peça sofisticada e irreverente, 
detentora de uma aura de elegância.
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With its simple styling, the Bakery Stool, 
designed by Italian Laura Calligari, is part 
of a small collection of stools drawing its 
inspiration from the muffin, America’s 
famed cupcake. Composed of two parts, 
that is, a white-finished wooden base, ac-
companied by a rope, and a part on which 
to sit, in natural wood, the Bakery Stool 
represents the designer’s different way 
of looking at gastronomic traditions and 
the function of objects. In this case, the 
Bakery Stool can serve, at the same time, 
as a movable seat, a container for small 
objects, or as a small table.

Com um design simples, o Bakery Stool 
idealizado pela italiana Laura Calligari faz 
parte de uma pequena coleção de bancos 
inspirados na imagem de um muffin, o 
famoso cupcake americano. Composto 
por duas partes, ou seja, uma base de 
madeira de acabamento branco, acompa-
nhado por uma corda, e uma parte para 
sentar, em madeira natural, o Bakery Stool 
representa um olhar diferente da designer 
sobre as tradições gastronómicas e a 
função dos objetos. Neste caso, o Bakery 
Stool pode servir, ao mesmo tempo, como 
assento móvel, recipiente para pequenos 
objetos ou como pequena mesa. 

Bakery Stool

Complying with the size specifications 
required by the International Table Tennis 
Federation (ITTF), the Woolsey Ping Pong 
Table has been designed by Woolsey 
Atelier, produced in California and holds 
a very unusual secret. With a solid black 
walnut top, featuring a central line mark-
ing the position of players when playing in 
pairs, the Woolsey Ping Pong Table quickly 
turns into a dining or conference table. 
All that are needed are a few seconds to 
put up or take down the steel net, which is 
simply bolted to the table. The table comes 
with two paddles, balls and a wall mounted 
rack to display these game accessories.

Cumprindo todas as especificações de 
tamanho exigidas pela International Table 
Tennis Federation (ITTF), a Woolsey Ping 
Pong Table foi desenhada pelo Woolsey 
Atelier, produzida na Califórnia e guarda 
um segredo bem peculiar. Com um topo 
em madeira de nogueira sólida, onde é 
visível uma linha central que marca a 
posição dos jogadores num jogo a pares, 
a Woolsey Ping Pong Table rapidamente 
se transforma numa mesa de jantar e 
de reuniões. Bastam poucos segundos 
para montar e desmontar a rede de aço 
divisória, aparafusada, de forma sim-
ples, à madeira. Incluído neste set estão 
duas raquetes, bolas e uma prateleira de 
parede para exibir os acessórios de jogo 
mencionados. 

Woolsey Ping Pong Table
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7M Chair
Resulting from the vision of Los Angeles-based 
Detroit-born artist and designer Ara Levon 
Thorose, who explores the post-industrial form in 
pieces that convey an intersection between sculp-
ture and design, the 7M Chair is a chair created 
three-dimensionally from reclaimed construction 
products. So named thanks to the number of 
movements that create its design, the 7M Chair 
has a padded neoprene surface (rubber texture) 
to ensure its comfort. Enabling people to sit up-
right or in a reclined position, thanks to its narrow 
design, the 7M Chair is part of the Tubular Group 
01 series, an elegant, functional and colourful 
range made up of three chairs designed through 
various movements (3M, 6M and 7M Chair).

Fruto da visão de Ara Levon Thorose, artista 
e designer de Detroit, mas baseada em Los 
Angeles, que explora a forma pós-industrial em 
peças que divulgam uma interseção entre a 
escultura e o design, a 7M Chair é uma cadeira 
criada tridimensionalmente com produtos de 
construção reaproveitados. Apelidada graças ao 
número de movimentos que cria o seu design, 
a 7M Chair tem uma superfície de neopreno 
estofado (textura de borracha) que garante o 
conforto. Permitindo que as pessoas se sentem 
numa posição vertical ou adotem uma postura 
reclinada, graças ao seu design estreito, a  
7M Chair faz parte da série Tubular Group 01, 
uma linha elegante, funcional e colorida com-
posta por três cadeiras desenhadas através de 
vários movimentos (3M, 6M e 7M Chair).

   MATTHEW TAIT
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With the stunning landscapes of Tanzania, a 
country of warm colours and intense perfumes, 
marking its creation, Belgian brand Baobab 
Collection has placed the candles and diffusers 
at the centre of the world of decoration. With 
varied and limited collections, the brand gives 
each item a story to tell, closely combining 
perfumes with luxury containers. Surrounded 
by an opalescent glass, the candles that 
make up the various collections of the Baobab 
Collection, from the All Seasons range to Pearls 
or Feathers, which includes the Feathers Masaai 
candle, with aromas of patchouli, rum extracts 
and amber (visible in the image), ensure the 
scent of sophistication in any interior.

Com as arrebatadoras paisagens da Tanzânia, 
país de cores quentes e perfumes intensos, a 
marcar o seu nascimento, a marca belga Baobab 
Collection posicionou as velas e difusores no 
centro do mundo da decoração. Com coleções 
variadas e limitadas, a marca dá a cada peça 
uma história para contar, ligando intimamente 
perfumes e invólucros de luxo. Revestidas por 
um copo opalescente, as velas que compõem as 
diversas coleções da Baobab Collection, desde 
a linha All Seasons à Pearls ou Feathers, da qual 
faz parte a vela Feathers Masaai, com aromas 
de patchouli, extratos de rum e âmbar (visível na 
imagem), são uma garantia de sofisticação nos 
ambientes interiores. 

Baobab Collection

The idea for LP 160 came from Timothéé 
Cagniard, co-founder of French brand La Boite 
concept, leading to three years of development, 
to create a loudspeaker that allows the optimal 
use of traditional audio sources (such as turnta-
bles) and modern audio sources (such as tablets, 
smartphones or computers) in a single device, 
with no need for any particular set-up or visible 
cables. The result is the LP 160, a high-end all-
in-one sound system that combines the best of 
analogue, warm and natural sound with the best 
of digital sound. With a modern design, this  
LP 160 is an innovative interpretation of the clas-
sic elements of the Hi-Fi system.

A ideia foi de Timothéé Cagniard, co-fundador 
da francesa La Boite concept, que durante três 
anos tentou desenvolver um sistema de som de 
alta qualidade que permitisse otimizar o uso de 
dispositivos de áudio tradicionais (como gira-dis-
cos) e de fontes de áudio moderno (como tablets, 
smartphones ou computadores) num único 
aparelho, sem ser necessário nenhum set-up 
particular ou cabos visíveis. O resultado está no 
LP 160, um sistema sonoro high-end tudo em 
um, que conjuga o melhor do som analógico, 
quente e natural, com o melhor do som digital. 
Com um design moderno, este LP 160 revela-se 
uma interpretação inovadora dos elementos 
clássicos do sistema Hi-Fi.

LP 160

   DAVID MEIGNAN
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CorkWay
It is a well known fact that Portuguese 
cork, in addition to its reliability in terms 
of quality, is increasingly being used in 
industry thanks to its properties. Aware of 
its exceptional nature, Portuguese brand 
CorkWay has developed several objects, 
from teapots to ice buckets, in which cork 
is the star ingredient. Kitchen accessories 
can be found within the brand’s product 
range, including, for example, the Partners 
in Crime set, consisting of a ceramic bowl 
and a cork cutting board. Practical and 
appealing, this set is perfect for cutting 
vegetables on the cork board, before 
allowing them to drop directly into the ce-
ramic bowl positioned immediately below.

É certo e sabido que a cortiça portuguesa 
é, mais do que fiável em termos de quali-
dade, cada vez mais utilizada na indústria, 
graças às suas propriedades. Atenta à 
sua riqueza, a marca portuguesa CorkWay 
tem desenvolvido vários objetos, desde 
chaleiras a baldes de gelo, onde a cortiça 
é a matéria-prima mais privilegiada. No 
leque de produtos estão os acessórios 
de cozinha, como por exemplo a peça 
Partners in Crime, composta por uma 
tigela em cerâmica e uma placa de corte 
em cortiça. Prática e apelativa, esta peça 
é perfeita para cortar legumes sobre a 
placa em cortiça, fazendo-os cair direta-
mente na tigela de cerâmica posicionada 
imediatamente abaixo. 

Como uma moldura que se agarra à 
parede, o Coat Frame, criado pela marca 
We Do Wood, consiste numa estrutura em 
madeira de bambu mossô, acompanhada 
por três barras de aço que permitem a 
montagem de uma espécie de ganchos. 
O objetivo? A criação de um bengalei-
ro apelativo e original. Com 150 cm de 
altura e 53 cm de largura, o Coat Frame 
permite que o utilizador ajuste a posição 
dos ganchos em madeira conforme a 
necessidade. As barras de aço podem 
também ser mexidas, de forma a garantir 
a possibilidade de alternar o aspeto visual 
do Coat Frame. Construído com bambu 
que cresceu sem recurso a químicos, 
pesticidas ou fertilizantes, tal como a We 
Do Wood se orgulha, o Coat Frame é uma 
opção criativa para dispor os casacos e 
cachecóis da família.

Like a frame clinging to the wall, the 
Coat Frame, created by the brand We Do 
Wood, consists of a wooden frame made 
of moso bamboo, joined by three steel 
bars that enable the assembly of hooks. 
Its aim? The creation of an appealing and 
original coat rack. Measuring 150 cm high 
and 53 cm wide, the Coat Frame allows 
users to alter the position of the wooden 
hooks to fit their requirements. The steel 
bars can also be moved, so as to ensure 
the possibility to change the visual aspect 
of the Coat Frame. Made of bamboo 
grown without the use of chemicals, 
pesticides or fertilisers, as all We Do Wood 
products, the Coat Frame is a creative 
option for hanging your family’s coats  
and scarves. 

Coat Frame
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Maison Valentina
Representando um conceito de design único no 
mercado das casas de banho de luxo, Maison 
Valentina cria coleções capazes de transfor-
mar qualquer sonho em realidade. Uma vasta 
e requintada seleção de banheiras, lavatórios, 
espelhos, toalheiros, iluminação e artigos de 
decoração, fabricados com matérias-primas de 
alta qualidade e utilizando as técnicas artesanais 
aliadas ao design contemporâneo, conferem 
conforto, luxo, exclusividade e arrojo a qualquer 
casa de banho. Na imagem, da Koi Collection, a 
banheira Newton, uma peça futurista inspirada 
em bolhas de sabão e com detalhes dourados, 
que incitará a mostrar a decoração da casa de 
banho a qualquer visita.

Representing a unique design concept in the 
luxury bathroom market, Maison Valentina 
creates collections able to transform any dream 
into reality. A vast and exquisite selection of 
bathtubs, washbasins, mirrors, towel rails, lighting 
and decorative items, made from high quality raw 
materials and using craftsmanship combined 
with contemporary design, brings comfort, luxury, 
exclusivity and boldness to any bathroom. In the 
image, from the Koi Collection, the Newton bath-
tub, a futuristic piece inspired by soap bubbles 
and with golden details, will have you wanting to 
show off your bathroom’s décor to any visitor.

Sophisticated and discreet, Pamela Lamp, 
designed by Spanish company Metalarte, can 
be considered an updated version of the classic 
lamp, using sophisticated LED technology. 
With a luxurious bronze finish, for example, this 
contemporary lamp proves to be versatile and 
charming, thanks to its customisation capacity, 
which ensures that the Pamela Lamp can take 
on several sizes.

Sofisticado e discreto, o Pamela Lamp, desenhado 
pela empresa espanhola Metalarte, pode ser con-
siderado uma espécie de atualização do candeeiro 
clássico, usando uma refinada tecnologia LED. 
Com um acabamento luxuoso em bronze, por 
exemplo, este candeeiro contemporâneo apresen-
ta-se como versátil e encantador, graças à sua 
capacidade de personalização, que garante que 
o Pamela Lamp possa adotar vários tamanhos. 

Pamela Lamp
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Criado pela Native Union, um premiado estúdio 
de design que trouxe uma nova e sofisticada 
perspetiva ao crescente mercado dos acessórios 
móveis, o Tag Cable, da coleção Luxury Tech, é 
um cabo de carregamento ou sincronização de-
senhado para prender a qualquer tipo de mala ou 
chave. É fabricado com o melhor couro italiano, 
em preto ou bronze, e com acabamentos à mão. 
Sempre disponível, basta deslizar a clochette 
que esconde os conectores, anexados a um 
reforçado cabo entrançado de nylon, e ligá-los a 
qualquer entrada USB, em qualquer lugar.
Mais do que garantir que se tenha sempre à mão 
um cabo para carregar os dispositivos móveis, o 
Tag Cable foi criado para se tornar num elegante 
acessório de moda.

Created by Native Union, an award-winning de-
sign studio that has brought a new and sophisti-
cated perspective to the growing mobile acces-
sories market, Tag Cable, from the Luxury Tech 
collection, is a charging or synchronising cable 
designed to attach to any type of bag or key. 
This unique cable is made from the finest Italian 
leather, in black or bronze, and hand finished. 
Available whenever you need it, just slide back 
the clochette that hides the connectors, attached 
to a reinforced braided nylon cable, and attach 
your device to any USB power outlet, anywhere.
More than just ensuring you always have a 
charging cable for mobile devices to hand, Tag 
Cable has been designed to become a stylish 
fashion accessory.

Tag Cable

Split Grain Light Sculptures
Fascinado com a beleza de um pedaço  
de madeira que, junto à lareira, estava 
prestes a ser queimado, o americano  
Paul Foeckler decidiu aliar a natureza ao 
estilo de vida e decorações contemporâ-
neos. Fatiando a madeira, revelaram-se 
as formas ocultas da natureza. Paul resol-
veu suspender os pedaços cortados com 
o auxílio de aço e apercebeu-se de que 
a luz evidenciaria ainda mais os cruza-
mentos do cerne. Servindo-se de madeira 
recuperada, que vai encontrando na 
Califórnia, fruto de incêndios ou quebrada 
pelo vento, Paul cria as Split Grain Light 
Sculptures, obras minimalistas e formais 
sabiamente trabalhadas, que levam a na-
tureza a hotéis, aeroportos, spas e outros 
espaços públicos e privados.

Fascinated by the beauty of a piece of 
firewood that was about to be burned, 
American Paul Foeckler decided to 
combine nature with lifestyle and contem-
porary decorations. Splitting and sawing 
the wood into slices revealed the hidden 
formations of nature. Paul decided to sus-
pend the cut pieces with the aid of steel 
and realised that light further revealed the 
grain patterns in the wood. Using re-
claimed wood, foraged from the California 
region, from fires or windfall, Paul creates 
his Split Grain Light Sculptures, expertly 
crafted minimalist and formal works that 
bring nature into hotels, airports, spas, 
and other public or private spaces.
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A well-know name in the premium au-
dio market, Master&Dynamic has now 
launched its MW60 Wireless Over-Ear 
Headphones, an image of distinctive de-
sign, technical sophistication and sound 
precision. Made of the finest materials, 
available in gunmetal/black leather, silver 
metal/brown leather and black metal/
black leather, and housed in zippered can-
vas case, the MW60 are tuned to provide 
rich, warm sound. Able to accommodate 
multi-point connection that allows you to 
connect two devices simultaneously, the 
MW60 can be used even when the lithium 
battery, which lasts for 15 hours, is empty, 
simply by connecting the supplied cable 
to the audio device.

Empresa de referência no mercado 
premium de áudio, a Master&Dynamic 
lança agora os MW60 Wireless Over-Ear 
Headphones, confirmando o design dis-
tintivo, a sofisticação técnica e a precisão 
de sons. Fabricados com os melhores 
materiais, disponíveis em metal/pele 
preta, prata/pele castanha e metal preto/
pele preta, e acomodados numa mala 
de transporte com zíper, os MW60 estão 
sintonizados para fornecer um som rico e 
quente. Capazes de proporcionar conexão 
multi-point, que permite conectar simul-
taneamente dois dispositivos, os MW60 
podem ser usados mesmo quando a 
bateria de lítio, cuja duração é de 15 horas, 
está descarregada, bastando ligar o cabo 
fornecido ao dispositivo áudio.

MW60 Wireless Over-Ear Headphones

The perfect companion on a business trip, or 
even in the hustle and bustle of everyday life, the 
Companion Briefcase is an exquisite case for 
modern men, created by Nisantari, a company 
that always underpins its produces with the use 
of sustainable materials and fair working con-
ditions for everyone working on their projects. 
Manufactured from bamboo from Hong Kong, the 
Companion fits everything that is essential on a 
professional trip. The premium leather inner pock-
ets allow you to organise your passport, mobile 
phone, cards, pen and laptop up if to 15 inches, 
and its charger. Each Companion includes a com-
plete cleaning kit.

Companheira perfeita numa viagem de negócios, 
ou mesmo na azáfama do dia-a-dia, Companion 
Briefcase é uma mala requintada para o homem 
moderno, criada pela Nisantari, uma empresa que 
tem sempre subjacente o uso de materiais sus-
tentáveis e justas condições laborais para todos 
os que trabalham nos seus projetos. Fabricada 
em bambu oriundo de Hong Kong, a Companion 
acomoda tudo o que é essencial numa deslocação 
profissional. Os bolsos internos, feitos em couro 
premium, permitem organizar passaporte, telemó-
vel, cartões, caneta e portátil até 15 polegadas, e 
respetivo carregador. Cada Companion inclui um 
kit completo de limpeza.

Companion Briefcase
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1+1+1 is an experimental design collabora-
tion between studios from three Nordic 
countries (hugdetta, from Iceland, petra 
lilja, from Sweden, and alto+alto, from 
Finland), but with different philosophies. 
The project involved the design of a piece 
composed of three distinct parts, which 
were subsequently joined together, creat-
ing unpredictable combinations. Following 
a simple set of guidelines, in which no 
contact was maintained between the 
three during the process, the result was 
the 1+1+1 Candle Holders collection, an 
amalgam of materials and shapes that, 
together, form a harmonious set.

1+1+1 é uma colaboração experimental de 
design entre estúdios de três países nór-
dicos (hugdetta, da Islândia, petra lilja, da 
Suécia, e alto+alto, da Finlândia), mas com 
filosofias diferentes. O projeto consistiu  
na conceção de uma peça composta por 
três partes distintas que se reuniram 
posteriormente, criando combinações 
imprevisíveis. Seguindo um conjunto 
simples de diretrizes, sem que nenhum 
contacto fosse mantido entre os três du-
rante o processo, o resultado foi a coleção 
1+1+1 Candle Holders, uma amálgama de 
materiais e formas que, juntos, formam 
um conjunto harmonioso.

1+1+1 Candle Holders

Designed by Claesson Koivisto Rune, an 
award-winning Swedish architecture and 
design studio, based in Stockholm, and 
produced by Japanese company Dream, 
Soft Stone is a massage pillow inspired 
by round beach pebbles, moulded by the 
power of the waves. The intention was to 
have an object that is effective in its func-
tion and, at the same time, soft, organic, 
beautiful, poetic and able to suit any 
décor. Following two years of research, 
design and development, Soft Stone 
guides the body to the correct position 
and provides a similar massage to a hand 
massage, contributing to better blood 
circulation and relieving muscle tension 
caused by the stress of everyday life.

Desenhada pelo Claesson Koivisto Rune, 
um premiado atelier de arquitetura e 
design sueco, sediado em Estocolmo, e 
produzida pela empresa japonesa Dream, 
a Soft Stone é uma almofada de massa-
gem inspirada nos seixos arredondados 
da praia moldados pela força das ondas. 
Pretendia-se que fosse um objeto eficaz 
na sua função e, ao mesmo tempo, macio, 
orgânico, bonito, poético e que se ade-
quasse a qualquer decoração. Depois de 
dois anos de pesquisa, design e desen-
volvimento, surge a Soft Stone que guia 
o corpo para a posição correta e propor-
ciona uma massagem idêntica à manual, 
contribuindo para uma melhor circulação 
sanguínea e eliminando a tensão muscu-
lar provocada pelo stress do dia-a-dia.

Soft Stone
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Parecendo vestir-se a rigor, através de 
um tecido que se torna a sua segunda 
pele, a cadeira Skin, da Concepta Barce-
lona, é tudo menos convencional. Com o 
tecido a marcar um carácter forte e um 
estilo personalizado, a Skin assume-se 
como um verdadeiro acessório de moda 
graças às suas amplas possibilidades 
de incorporar o design interior de um 
espaço. Com dimensões que antecipam, 
à primeira vista, o conforto da Skin, este 
modelo está também disponível numa 
versão ‘nua’, com uma estrutura em 
madeira de influência nórdica.

Seemingly dressed to impress, with a 
fabric ‘outfit’ that becomes its second 
skin, the chair known as Skin, from 
Concepta Barcelona, is anything but 
conventional. With fabric marking its 
strong personality and customised style, 
Skin can be seen as a veritable fashion 
accessory thanks to the wide range of 
possibilities it offers in fitting in with the 
interior design of a space. Its dimensions 
reveal the comfort of Skin at first glance, 
while its ‘naked’ version features a wood-
en structure with a clear Nordic influence.

Skin
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A proposta de valor do Mercado da Pedra 
é facilmente percebida através da distinta 
e requintada coleção de pedras naturais 
exóticas e preciosas, combinada com um 
serviço completo. Desde a abordagem 
criativa à concretização do projeto, arquite-
tos e designers de interiores podem contar 
com a excelência do Mercado da Pedra 
e com os seus talentosos profissionais e 
artesãos para criarem espaços privados 
ou públicos de sonho.
O apoio do PT2020 para a internaciona-
lização, a presença em feiras de grande 
visibilidade mundial, a aposta em novas 
geografias, a diversificação de novos es-
paços comerciais e o investimento em alta 
tecnologia são evidências do crescimento 
sustentado ao longo do seu percurso.

ROCHAS ORNAMENTAIS

ORNAMENTAL ROCKS
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Mercado da Pedra’s exceptional attributes 
are easily ascertained through its distinc-
tive and exquisite collection of exotic and 
precious natural stones, combined with 
comprehensive customer service. From 
their creative approach to the project’s 
realisation, architects and interior design-
ers can rely on the excellence of Mercado 
da Pedra and on its talented professionals 
and craftsmen, to create dream private or 
public spaces. 
The support of PT2020 for the company’s 
internationalisation, its presence at major 
international trade fairs, the focus on new 
markets, the diversification of new com-
mercial outlets and investment in cutting 
edge technology are proof of its ongoing 
growth over the years. 
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[ SORAIA RANGEL, MESTRE/MASTER CRAFTSMAN SERAFIM & ALEXANDRE CALDAS ]

AROUNDTHETREE
talking about:

  ANDREIA FILIPA FERREIRA       AROUNDTHETREE

Passado reinventado

In the late 1940s, following the terror of the  
2nd World War, Portugal experienced a kind of rev-
olution marked by master craftsmanship. Small 
foundries, with workers dedicated to welding, 
grew by the day, developing an array of products. 
But, perhaps one of the metal pieces to stand out 
the most, providing an integral feature of outdoor 
terraces of cafés and restaurants to this day, was 
the chair by Gonçalo Rodrigues dos Santos. Made 
of metal, the iconic chair was first presented in 
1953, outside the Café Lisboa, on the Avenida da 
Liberdade, in Lisbon, and it still burns brightly in 
the Portuguese imagination. However, in the mind 
of Alexandre Caldas, with 25 years of experience 
in the furniture industry, the Gonçalo chair has 
taken on a new form, through a modern interpre-
tation that has given new verve to cultural values 

and to Portuguese traditions. He gave it the  
name Portuguese Roots, lining it with wood and 
cork and presenting it to the world as a symbol  
of Portugal’s craft identity. 
Proudly made in Portugal, AROUNDtheTREE 
is the brand behind this iconic project. With 
Alexandre Caldas heading up design, which, 
as tradition dictates, is done on paper, Soraia 
Rangel in charge of marketing and master 
craftsman Serafim as expert advisor, the brand’s 
DNA combines design and respect for nature, in 
an attempt to create unique pieces in wood and 
cork. Exclusiveness, functionality, sustainability, 
timelessness are the words that best describe 
the Portuguese brand’s commitment. 
In addition to Portuguese Roots, made with 
different types of wood and already in limited 

No final dos anos 1940, após o assombro da  
II Guerra Mundial, surgia em Portugal uma espécie 
de revolução marcada pelo artesanato de mes-
tres. As pequenas fundições, com trabalhadores 
empenhados na solda, cresciam a olhos vistos, 
desenvolvendo produtos diversos. Mas, talvez uma 
das peças que mais se destacou, compondo as es-
planadas exteriores de serviços de restauração até 
aos dias de hoje, foi a cadeira de Gonçalo Rodrigues 
dos Santos. Feita em metal, a icónica cadeira foi 
apresentada em 1953, no exterior do Café Lisboa, 
na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e ainda se 
mantém intacta no imaginário dos portugueses.  
No entanto, no imaginário de Alexandre Caldas, 
com 25 anos de experiência na indústria do 

Past reinvented

A cadeira Portuguese Roots, em ma-
deira e cortiça, é um dos projetos mais 
reconhecidos da AROUNDtheTREE

mobiliário, a cadeira Gonçalo ganhava novo 
corpo, através de uma interpretação moderna 
que dava novo vigor aos valores culturais e às 
tradições portuguesas. Chamou-lhe Portuguese 
Roots, revestiu-a a madeira e cortiça e apresen-
tou-a ao mundo como um símbolo da identidade 
artesanal portuguesa. 
Orgulhosamente Made in Portugal, a 
AROUNDtheTREE é a marca por detrás deste pro-
jeto emblemático. Com Alexandre Caldas a cargo 
do desenho, que como manda a tradição é feito 
em papel, Soraia Rangel como responsável pelo 
marketing e o Mestre Serafim como sábio con-
selheiro, a marca combina o design e o respeito 
pela natureza no seu ADN, numa tentativa de criar 
peças únicas em madeira e cortiça. Exclusividade, 
funcionalidade, sustentabilidade, elegância e 
intemporalidade são as palavras que melhor des-
crevem o compromisso da marca portuguesa. 

Para além da Portuguese Roots, construída em 
diferentes tipos de madeira e já com algumas edi-
ções limitadas, como é o caso do modelo inspirado 
nos azulejos e do modelo com estofos, a carteira 
de produtos da AROUNDtheTREE é extensa: ca-
deiras, bancos altos e baixos, secretárias, mesas 
de jantar e até candeeiros. Em comum, as peças 
têm o design simples e discreto, iluminado pela 
beleza das madeiras (onde são aplicados óleos 
naturais). Basta observar a cadeira Nestwings, por 
exemplo, que leva a cortiça até aos braços, como 
se de um verdadeiro ninho se tratasse, ou a secre-
tária Locust, que espelha funcionalidade, conforto 
e organização, com as pernas em X e um determi-
nado declive que melhora as condições de leitura e 
de escrita, para perceber que a AROUNDtheTREE, 
muito mais do que uma homenagem ao legado 
tradicional português, é uma lufada de ar fresco 
no panorama do design de mobiliário.

PORTUGUESE ROOTS
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Sim, somos portugueses. Sim, somos de Leça da Palmeira, 
com muito orgulho. Sim, mas não basta acreditar e estar 
à beira-mar. A excelência é o foco de tudo o que fazemos 
na Omdesign, diariamente, e de uma forma genuína. 
Trabalhar marcas e produtos, de luxo ou de grande con-
sumo, assim o exige e ainda bem, porque entendemos 
que não existe outro caminho para a nossa agência, para 
as marcas e para o nosso país.
Portugal está na “cauda” da Europa, apenas geografi-
camente, e não deve limitar-se a imitar o que os outros 
fazem bem. Temos capacidade de diferenciação, de 
acrescentar valor e de reforçar a nossa identidade en-
quanto país e como marca “Portugal”.
O que pensa o consumidor dos portugueses, dos seus 
produtos e serviços, neste mundo global? Portugal é 
uma marca? Trabalhamos verdadeiramente bem as nos-
sas marcas, os nossos costumes, os nossos produtos, 
os nossos artesãos, os nossos artistas? Acrescentamos 
valor ao que temos, somos e fazemos? 

Acredito, e defendo, que não devemos ter qualquer tipo 
de receio ou “complexo de inferioridade” para sermos os 
melhores entre os melhores, em qualquer parte do mun-
do, para, com determinação e muito mas muito trabalho, 
fazer com excelência o que sabemos fazer bem. 
Somos, e ainda bem, eternos insatisfeitos e, enquanto 
portugueses, que orgulhosamente somos, temos capa-
cidades e competências ímpares para sermos excelen-
tes e uma referência no segmento de luxo e para fazer, 
de uma forma autêntica, e em toda a cadeia de valor, o 
que mais ninguém consegue, porque temos tradição, 
artistas nas mais diversas áreas seculares, artesãos e 
indústrias ao nosso dispor que, aliados à tecnologia e 
capacidade produtiva, sempre ao serviço da criatividade 
e das marcas portuguesas, nos levam mais além.
Sim, acredito que diariamente podemos ser, com exce-
lência, os melhores entre os melhores, criando tendên-
cias e marcando a diferença.

Yes, we are Portuguese. Yes, we are from Leça da 
Palmeira, and very proud to be. Yes, but it’s not enough 
to just believe and to be beside the sea. Excellence is the 
focus of everything we do at Omdesign, every day, and in 
an authentic way. Working on brands and products, luxu-
ry or fast-moving consumer goods, as required and just 
as well, because we understand that there is no other 
way for our agency, for brands and for our country.
Portugal might be at the “tail end” of Europe, geographi-
cally speaking that is, but it shouldn’t limit itself to imitat-
ing what others do well. We have the ability to stand out 
from the rest, to add value and to strengthen our identity 
as a country and as “Portugal” the brand.
What do consumers think about the Portuguese, about 
their products and services, in this global world? Is 
Portugal a brand? Do we work really hard on our brands, 
our customs, our products, our craftspeople, our artists? 
Do we add value to what we have, are and do? 

I believe, and I would argue, that we shouldn’t be at all 
afraid or have an ‘inferiority complex’ about being the 
best among the best, in any part of the world, to do, with 
determination and the hardest of graft, what we know 
with excellence. 
We are, and so much the better, eternally unsatisfied and, 
as Portuguese citizens, and proud of the fact, we have 
unique abilities and skills to excel and provide a bench-
mark in the luxury segment and to do, authentically 
throughout the entire value chain, what nobody else can, 
because we have tradition, artists in the most diverse 
secular areas, craftspeople and industries at our dis-
posal, which, combined with technology and productive 
capacity, and always serving creativity and Portuguese 
brands, take us that vital step further.
Yes, I believe that every day we can excel at being the 
best among the best, at creating trends and at making  
a difference.

Foco na excelência

Spotlight on excellence

DIRETOR-GERAL DA OMDESIGN
MANAGING DIRECTOR OF OMDESIGN

Diogo Gama Rocha

editions, as in the case of the model inspired by 
azulejo tiles and of the model with upholstery, the 
AROUNDtheTREE product catalogue is extensive: 
chairs, high and low stools, desks, dining tables 
and also lamps. The various pieces share simple 

and discreet design, lit up by the beauty of wood 
(to which natural oils are applied). All it takes is to 
look at the Nestwings chair, for example, which 
features cork right up to the arms, as if it were 
a real nest, or at the Locust desk, which reflects 
functionality, comfort and organisation, with 
x-shaped legs and a sloping top to improve read-
ing and writing conditions, to understand that 
AROUNDtheTREE, much more than a tribute to 
Portugal’s traditional heritage, is a breath of fresh 
air in the field of furniture design.

NESTWINGS

The Portuguese Roots chair, in wood 
and cork, is one of AROUNDtheTREE’s 
most renowned projects
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Fundada em 2002 por Mena Marano e Giuseppe 
Ammaturo, a marca Silvian Heach convoca uma viagem 
no tempo neste outono-inverno através de propostas 
simultaneamente modernas e nostálgicas. Com os anos 
1970 como grande inspiração, esta coleção desenhada a 
pensar nas mulheres românticas sugere silhuetas flui-
das e largas, com tecidos que se assemelham à moda 
masculina, como os Harris Tweeds ou as flanelas com 
organza e chiffon. Os tons terra pintam os tecidos, mas 
os estampados com elementos florais podem também 
ser encontrados nesta coleção que opta pela utilização 
de peles amigas do ambiente e looks oversized. Calças 
palazzo com estampado jacquard, vestidos transparen-
tes com efeito lingerie e lantejoulas super leves garan-
tem um toque de sofisticação e elegância à coleção da 
Silvian Heach.

Founded in 2002 by Mena Marano and Giuseppe 
Ammaturo, the brand Silvian Heach takes you on a jour-
ney back in time this autumn-winter through proposals 
that are both modern and nostalgic. With the 1970s as 
its major source of inspiration, this collection designed 
with romantic women in mind suggests flowing, broad 
silhouettes, with fabrics that resemble men’s fashion, 
such as Harris Tweeds or flannels with organza and 
chiffon. Earth-coloured hues paint the fabrics, but prints 
with floral elements can also be found in this collection, 
which chooses to use environmentally friendly furs and 
oversized looks. Palazzo trousers with jacquard print, 
see-through dresses with lingerie effect and super light 
sequins ensure a touch of sophistication and elegance  
in the Silvian Heach collection.

Silvian Heach
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De origem canadiana, Aurora James é 
o rosto criativo por detrás da Brother 
Vellies, uma marca de calçado que des-
lumbra os olhares elegantes graças à sua 
visão moderna de uma arte tradicional 
africana. Dando um toque de contempo-
raneidade aos velskoen ou vellies, Aurora 
James viajou por África com o objetivo 
de apresentar este tipo de calçado a todo 
o resto do mundo e, ao mesmo tempo, 
proteger o trabalho artesanal nas terras 
africanas. Hoje, com uma variedade 
imensa de estilos, incluindo botas e san-
dálias, que mantém o espírito ancestral, a 
Brother Vellies produz artesanalmente na 
África do Sul, Quénia, Etiópia e Marrocos. 

Of Canadian origin, Aurora James is the 
creative face behind Brother Vellies, a 
footwear brand that dazzles in elegant 
looks thanks to its modern vision of a 
traditional African art. Giving a touch of 
contemporary style to velskoen or vellies, 
Aurora James has travelled through 
Africa with the aim of presenting this type 
of footwear to the rest of the world, while 
at the same time protecting crafts-
manship in African lands. Today, with an 
immense variety of styles, including boots 
and sandals, which maintain the ancestral 
spirit, Brother Vellies produces hand-
crafted footwear in South Africa, Kenya, 
Ethiopia and Morocco.

Brother Vellies

Como que anunciando que o Renascimento 
invadiu o Studio 54, o diretor criativo da 
Gucci, Alessandro Michele, indica que a 
moda pode seguir várias direções, várias 
linguagens e diferentes inspirações. 
Colocando na coleção de outono-inverno 
traços de diversas influências, desde as 
tendências desportivas dos anos 1970 aos 
detalhes aprimorados da moda francesa 
e italiana dos anos 1980, a Gucci apresen-
ta peças exuberantes e ousadas: meias 
coloridas, jacquard, referências ao vestido 
tradicional chinês qipao e aos animais 
como pássaros, panteras, tigres, corujas 
e serpentes. A serpente, por exemplo, 
visível nas malas handle top em múltiplos 
tons apresenta-se já como um importan-
te símbolo no universo criativo da Gucci.

As if screaming the Renaissance has in-
vaded Studio 54, Gucci’s creative director, 
Alessandro Michele, shows that fashion 
can follow various directions, various 
languages   and different inspirations. 
Featuring traces of various influences in 
the autumn-winter collection, from 1970s 
sports trends to the refined details of 
1980s French and Italian fashion, Gucci 
presents exuberant and bold pieces: 
coloured socks, jacquard, references to 
the qipao traditional Chinese dress and to 
animals, such as birds, panthers, tigers, 
owls and snakes. The snake, for example, 
visible in the handle top bags in many col-
ours, is revealed as an important symbol 
in Gucci’s creative universe.

Gucci
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Numa coleção apelidada de Brave Heart, a 
PATRONS revela um guarda-roupa dinâmico que 
aquecerá o homem nos dias frios do inverno. 
Introduzindo um novo corte para as calças de 
cinco bolsos, camisolas de malha e uma variada 
série de chapéus e bonés criada juntamente 
com a designer francesa Pauline Brosset, a 
PATRONS assume a sua qualidade através da 
utilização de materiais nobres (lã, seda e caxe-
mira) produzidos por fabricantes de diferentes 
origens, incluindo Portugal, Itália e Escócia.

In a collection referred to as Brave Heart, 
PATRONS reveals a dynamic wardrobe sure to 
warm men on cold winter days. Introducing a new 
cut for five-pocket trousers, knitted sweaters 
and a varied series of hats and caps created in 
conjunction with French designer Pauline Brosset, 
PATRONS ensures its quality through the use 
of premium materials (wool, silk and cashmere) 
produced by manufacturers of different origins, 
including Portugal, Italy and Scotland.

PATRONS

Inspirada na mulher dinâmica e indepen-
dente, a Max Mara apresentou dois novos 
modelos de óculos de sol que transpa-
recem energia e caráter graças às suas 
formas e cores. Com detalhes cromáticos 
e geometrias ousadas, os modelos ILDE I, 
de silhueta cat-eye dos anos 1920, e ILDE II, 
de forma arredondada (na imagem), reve-
lam-se como um verdadeiro must-have 
na estação em que o sol brilha de forma 
mais tímida.

Inspired by dynamic and independent 
women, Max Mara has presented two new 
sunglasses models that reveal energy 
and character thanks to their shapes and 
colours. With chromatic detailing and bold 
geometry, the models ILDE I, with its  
cat-eye silhouette from the 1920s, and 
ILDE II, boasting a rounded shape (see 
picture), are a veritable must-have in the 
season when the sun shines more timidly.

Max Mara

Baseada nos costumes do sul da Europa, 
com um estilo casual-chic a direcionar 
o modo de vida, a coleção de inverno 
Decenio Mediterrano assume-se como 
elegante e versátil, onde os tons quentes 
e as cores neutras invadem os chapéus, 
cachecóis, botões de punho, gravatas,  
laços, lenços, cintos, sacos e sapatos. 
Para o look feminino, bijuteria diversa, 
malas e botins compõem as sugestões.

Based on the customs of southern 
Europe, with a casual-chic style guiding 
the way of life, the Decenio Mediterrano 
winter collection is elegant and versatile, 
where warm shades and neutral col-
ours invade hats, scarves, cufflinks, ties, 
bowties, scarves, belts, bags and shoes. 
For the feminine look, a diverse selection 
of jewellery, bags and ankle boots make 
up the suggestions.

Decenio
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Invocando a tradição da alta joalharia, real-
çando os seus valores de excelência e a sua 
singularidade, a Bvlgari marcou a sua entrada 
no universo da alta perfumaria através da 
coleção Le Gemme. Com seis fragrâncias 
que representam seis joias de rara riqueza, 
esta coleção é um sinónimo da paixão da 
marca pelas matérias-primas de excelência. 
Nesta rota das gemas, a Maravilla é uma das 
fragrâncias disponíveis, um perfume em que o 
aroma citrino, de pêssego, jasmim e patchouli 
traz intensidade e um caráter festivo.

Invoking the tradition of luxury jewellery, 
highlighting its values   of excellence and its 
uniqueness, Bvlgari has marked its entry into 
the universe of fine perfumery through the  
Le Gemme collection. With six fragrances that 
represent six jewels of rare value, this collec-
tion is synonymous with the brand’s passion 
for exceptional raw materials. On this gem 
route, Maravilla is one of the fragrances availa-
ble, a scent in which the citrus, peach, jasmine 
and patchouli aromas bring intensity and a 
festive character.

Bvlgari

A ideia que ilumina o percurso da SOPRO, uma 
marca sediada no Porto e orientada pela veia 
artística de Andreia Quelhas Lima, é direta: 
todas as mulheres podem usar uma joia por 
dia. Assente nesta premissa, a marca apresen-
ta coleções temáticas variadas, desde peças 
simples a peças exuberantes, sempre com um 
olhar atento sobre a sazonalidade, as cores e as 
formas que mais cativam as mulheres práticas, 
mas que, ao mesmo tempo, não dispensam o 
pormenor certo de dia e de noite.

The idea illuminating the journey of SOPRO, a brand 
based in Oporto and guided by the artistic vein of 
Andreia Quelhas Lima, is a straightforward one: 
all women can wear one piece of jewellery a day. 
Based on this premise, the brand presents varying 
themed collections, ranging from simple pieces  
to exuberant pieces, always attentive to the 
season, colours and shapes that most captivate 
practical women, but which, at the same time, don’t 
dispense with the right detailing for day and night.

SOPRO

Neste inverno, o homem Brioni apresenta-se ao 
mundo com um espírito aventureiro. Revelando 
uma silhueta reta e fina, com linhas exatas e  
cortes impecáveis, esta coleção traz as cinturas 
altas e o abotoamento mais levantado aos fatos 
sob medida ou aos casacos oversized acompa-
nhados por chapéus de feltro. Numa paleta de 
cores que engloba os tons cinzas, verdes, azuis e 
castanhos, a Brioni sugere ainda acessórios como 
botas de couro polidas, sacos ou mochilas de 
volumes generosos e detalhes funcionais. 

This winter, Brioni man is presented to the world 
endowed with a spirit of adventure. Revealing 
a straight and fine silhouette, with exact lines 
and impeccable cuts, this collection brings high 
waistlines and raised buttoning to tailored suits 
or to oversized jackets, accompanied by felt hats. 
In a palette of colours that includes shades of 
grey, green, blue and brown, Brioni also suggests 
accessories, such as polished leather boots, bags 
or backpacks that are generous in size and boast 
functional features.

Brioni
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Como quem grita que a revolução industrial chegou às 
peças de vestuário, Gonçalo Peixoto apresentou uma 
coleção de outono-inverno inspirada na maquinaria. 
Apelidada de The New Beginning, esta coleção da marca 
portuense coloca em destaque a capacidade criativa do 
designer português, assim como o seu olhar aprimora-
do sobre aquilo que melhor figura na silhueta feminina. 
Na paleta de cores escolhida, os azuis, pastéis e cinzas 
colorem as peças diversas, como casacos, calças e ma-
cacões que exibem a elegância feminina de uma forma 
natural e, em simultâneo, ostentosa.

Like someone shouting that the industrial revolution has 
reached items of clothing, Gonçalo Peixoto has present-
ed an autumn-winter collection inspired by machin-
ery. Entitled The New Beginning, this collection by the 
Portuguese brand highlights the creative capacity of the 
Portuguese designer, as well as his impeccable view of 
what best appears in the female silhouette. In the colour 
palette chosen, blues, pastels and greys colour the vari-
ous pieces, such as coats, trousers and jumpsuits, which 
reveal feminine elegance in a natural and, at the same 
time, ostentatious manner.

Gonçalo Peixoto
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Original e única no seu género, a Phoresy 
Pack é uma mochila personalizável, criada 
por Stepan Drunks, que incorpora a ideia 
de que os objetos deixam uma marca 
distinta nas vidas dos consumidores, 
ao mesmo tempo que os consumidores 
contribuem para a aparência daquilo 
que possuem. Concebida pelo próprio 
utilizador, graças a um interface online 
simples em torno de uma plataforma de 
design generativo - daí esta Phoresy Pack 
adaptar-se perfeitamente aos gostos 
alheios, tanto em termos de estilo, função 
e ergonomia -, esta mochila é revestida, 
interiormente, por couro coberto com licra 
têxtil que adiciona suavidade e elastici-
dade, tornando-a ajustável ao volume do 
conteúdo e do corpo do utilizador. 

Original and unique within its genre, the 
Phoresy Pack is a customisable back-
pack created by Stepan Drunks, which 
incorporates the idea that objects leave 
a distinct mark on the lives of consum-
ers, while at the same time consumers 
contribute to the appearance of what they 
own. Designed by the user themselves, 
thanks to a simple online interface around 
a generative design platform - allowing 
the Phoresy Pack to perfectly adapt to the 
tastes of others, both in terms of style, 
function and ergonomics -, this back-
pack’s inner leather shell is lined with lycra 
textile, adding softness and elasticity, and 
making it adjustable to the volume of the 
contents and of the user’s body.

Phoresy Pack

   RENATA GARIPOVA
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Trazendo à tona a feminilidade e criatividade da 
Fendi, os óculos de sol HypnoShine prometem 
dar cor ao inverno através de armações inspi-
radas nas ondas gravitacionais. Com um design 
retro futurista, as formas destes óculos são flui-
das e gráficas, tal como as ondas hipnóticas que 
se destacam na coleção prêt-a-porter da marca. 
Essas linhas onduladas são visíveis tanto na bar-
ra de metal da armação como nas próprias lentes 
arredondadas, como é o caso do modelo pintado 
a preto, com lentes e linhas em azul-turquesa.

Bringing to light the femininity and creativity of 
Fendi, the HypnoShine sunglasses promise to 
add colour to the winter through frames inspired 
by gravitational waves. With a futuristic retro 
design, the shapes of these glasses are flowing 
and graphic, just like the hypnotic waves that are 
highlighted in the brand’s prêt-a-porter collection. 
These wavy lines are visible on both the metal bar 
of the frame and on the rounded lenses them-
selves, as in the case of the black-painted model, 
with turquoise lenses and lines.

Fendi

De inegável elegância e sofisticação, a 
Burberry intitula-se como uma marca 
impulsionadora de tendências e a sua 
coleção de acessórios para os meses 
frios é um exemplo dessa criatividade que 
cativa inúmeros olhares femininos. As 
malas tiracolo e as clutches, munidas de 
desenhos clássicos e padrões exóticos e 
em veludo, que evidenciam uma mistura 
eclética de texturas, cores e pormenores 
decorativos, são um dos mais especiais 
highlights da coleção.

Of undeniable elegance and sophistica-
tion, Burberry is seen as a trend-setting 
brand and its collection of accessories 
for the cold months is an example of this 
creativity that captivates countless wom-
en. Shoulder bags and clutches, loaded 
with classic designs and exotic patterns, 
in velvet, which reveal an eclectic mix of 
textures, colours and decorative details, 
are one of the most special highlights in 
the collection.

Burberry
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Com o ADN da alfaiataria aprimorada 
no centro da sua coleção de inverno, a 
Hugo Boss cruza luz e sombra, texturas 
escovadas com neopreno, contrastes de 
lã com acabamento em borracha para 
apresentar os tradicionais cortes limpos 
e silhuetas elegantes que são a assi-
natura da marca. No entanto, há traços 
que revelam uma nova tendência: looks 
de alfaiataria de excelência são conju-
gados com ténis ou mochilas, enquanto 
looks desportivos integram uma pasta 
ou sapatos em couro. As silhuetas mais 
sóbrias são surpreendidas por toques de 
cor, como o amarelo, o vermelho ou o azul 
brilhante. O equilíbrio é o segredo.

With impeccable tailoring at the centre of 
its winter collection, Hugo Boss combines 
light and shadow, brushed textures with 
neoprene, wool contrasts with rubber 
trim, to present the traditional clean cuts 
and elegant silhouettes that the brand is 
known for. However, there are traits that 
reveal a new trend: fine tailoring is coupled 
with trainers or backpacks, while sports 
looks feature a briefcase or leather shoes. 
Simpler silhouettes are shocked by dash-
es of colour, such as yellow, red or bright 
blue. Balance is the secret.

Hugo Boss
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GANT

Reconhecida pela sua criatividade, a designer 
brasileiro-italiana Paula Cademartori criou uma 
coleção de inverno inovadora e original: padrões 
decorativos vitorianos, flores bordadas e linhas 
vivas, silhuetas de couro macio e pormenores 
metálicos são algumas das tendências visíveis 
nas peças, onde figuras de macacos ou corações 
embelezam os looks. Revisitando o estilo folclóri-
co, através de alusões artísticas e estilos roquei-
ros, esta coleção engloba as cores brilhantes e 
as nuances subtis, desde prata, lilás, turquesa, 
verde luminoso ou tons vermelhos cereja.

Recognised for her creativity, Brazilian-Italian 
designer Paula Cademartori has created an inno-
vative and original winter collection: Victorian deco-
rative patterns, embroidered flowers and vivid lines, 
silhouettes of soft leather and metallic detailing are 
some of the trends to be seen in the pieces, where 
monkey figures or hearts embellish the looks. 
Revisiting the folk style, through artistic allusions 
and rock styles, this collection encompasses bright 
colours and subtle nuances, from silver, lilac, tur-
quoise and bright green to cherry red hues.

Paula Cademartori

Considerada um ícone no sportswear americano com 
sofisticação europeia, com peças de estilo contemporâ-
neo a pensar tanto no homem como na mulher, a GANT 
dispensa apresentações. Neste outono-inverno, o seg-
mento GANT Rugger revela-se com uma coleção rica em 
detalhes, marcada pelos clássicos americanos inovado-
res. Na paleta de cores é possível encontrar o azul-mari-
nho, o branco, o cinzento mesclado claro, a ganga lavada, 
o verde-tropa e o regresso do preto.

Considered an icon in the American sportswear with 
European sophistication, with contemporary style pieces 
designed with both men and women in mind, GANT needs 
no introduction. This autumn-winter, the GANT Rugger 
segment is revealed with a rich collection of details, 
marked by the innovative American classics. The colour 
palette is awash with navy blue, white, light blended grey, 
washed denim, military green and the return of black.

Fred Perry
Mantendo-se fiel ao estilo sportswear caracte-
rístico da marca, a Fred Perry inspirou-se nas 
silhuetas pin-up de Amy Winehouse para criar 
uma coleção que lhe presta homenagem: The 
Amy Winehouse Foundation Collection. Com  
peças ‘tatuadas’ pelo amigo e tatuador da 
cantora, Henry Tate, esta coleção apresenta, por 
exemplo, uma versão Amy do pólo piqué twin 
tipped da marca, com uma estreita carcela com 
quatro botões, colarinho com nervuras e punhos 
virados nas mangas.

Staying true to the brand’s signature sportswear 
style, Fred Perry has drawn its inspiration from 
the pin-up silhouettes of Amy Winehouse to cre-
ate a collection that pays tribute to her: The Amy 
Winehouse Foundation Collection. With pieces 
‘tattooed’ by the singer’s friend and tattooist, 
Henry Tate, this collection features, for example, 
an Amy version of the brand’s twin tipped piqué 
polo shirt, with a slim four-button placket, small 
rib collar and fixed turned-up cuffs.
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Tomás Barbosa

Emoção e razão, estilo vitoriano e futurista, 
romantismo e escuridão. Numa ode à icónica 
expressão “os opostos atraem-se”, a espanhola 
Delpozo inspira-se na geometria e no aço que 
compunham o filme Metropolis, realizado por  
Fritz Lang em 1927, para uma coleção que,  
simultaneamente, traz a natureza ao design, 
através das ilustrações digitais de Daria Petrilli. 
Flora e fauna são usadas como forma de acen-
tuar a feminilidade em silhuetas contrastantes 
que misturam as cores – violeta, amarelo, azul 
ou verde-esmeralda – em padrões que incluem 
veludo jacquard, bordados metálicos e tulle.

Emotion and reason, Victorian and futuristic 
styling, romanticism and darkness. In an ode to 
the iconic expression “opposites attract”, Spain’s 
Delpozo draws inspiration from the geometry  
and steel featured in the 1927 film Metropolis by  
Fritz Lang, for a collection, which, at the same 
time, brings nature to design, through the digital 
illustrations of Daria Petrilli. Flora and fauna are 
used as a way of accentuating femininity in 
contrasting silhouettes that blend colours - violet, 
yellow, blue or emerald green - in patterns that 
include jacquard velvet, metallic embroidery  
and tulle.

Delpozo

Pesar-se é importante e deve ser uma tarefa habitual e 
diária, no entanto não é suficiente para relacionar o seu 
estado de saúde com o peso que tem.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu 
um indicador que relaciona o peso com a altura, o Índice 
de Massa Corporal (IMC), e permite classificar o peso 
em função de alguns riscos de saúde, nomeadamente 
diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia. Contudo, 
este indicador nada diz sobre como o seu peso se dis-
tribui ou como ele se compõe. Daí ser possível alguém 
ter um peso saudável, segundo o IMC, mas ter gordura 
em excesso, tornando-se ainda pior se esta se alojar no 
abdómen. Assim como é também possível alguém ter 
excesso de peso, segundo o mesmo índice, e ter níveis 
baixos de gordura.
Por conseguinte, e dada esta lacuna no IMC, o perímetro 
abdominal é também um importante indicador que deve 
usar de forma habitual, uma vez por semana, quando se 
for pesar. Com estes dois indicadores, saberá se mesmo 

mantendo o seu peso, ou não observando diferenças 
significativas, mantém, aumenta ou diminui a gordura 
abdominal. Para a diminuir, além de restringir calorias 
na sua dieta e fazer exercício físico, poderá realizar o 
Liposhaper – a verdadeira ‘lipoaspiração’ não-invasiva  
da Clínica do Tempo, sem cortes, sem incisões, sem 
tempo de recuperação, sem todos os inconvenientes do 
processo cirúrgico, que lhe permite reduzir até 20 cm  
do perímetro corporal numa só sessão de tratamento.
Este perímetro, também determinado pela OMS, rela-
ciona o seu nível de gordura abdominal com um risco 
aumentado de desenvolver alguma patologia cardio-
vascular, principalmente quando ele é superior a 102 cm 
no caso dos homens e 88 cm no caso das mulheres, 
apesar de já existir algum risco quando nos homens é 
superior a 94 cm e nas mulheres a 80 cm.
Em suma, pesar-se é muito importante mas, como  
é incompleto, uma vez por semana meça o seu períme-
tro abdominal.

Weighing yourself is important and should be a regular, if 
not daily, habit. However it is not enough to decipher your 
state of health by how much you weigh.
The World Health Organisation (WHO) has developed an 
indicator relating weight with height, the Body Mass Index 
(BMI), which allows you to classify weight according to 
certain health risks, namely diabetes, high blood pres-
sure and high cholesterol. However, this indicator says 
nothing about how your weight is distributed or what it is 
composed of. As such, it is possible for someone to have 
a healthy weight, according to BMI measurement, but to 
have excess fat, which is even worse if this fat is located in 
the abdominal area. It is equally possible to be overweight, 
according to the same index, and have low fat levels.
Accordingly, and given this shortcoming in the BMI, waist 
circumference is also an important indicator and should 
be used regularly, once a week, when you weigh yourself. 
With these two indicators you will know, even when your 
weight remains stable, or doesn’t show any significant 

signs of change, if your abdominal fat stays the same, 
increases or becomes less. To reduce it, in addition to re-
stricting calories in your diet and doing physical exercise, 
you could take advantage of the Liposhaper – the true 
non-invasive ‘liposuction’ offered by Clínica do Tempo, 
without cuts or incisions, with no recovery time, without 
all the inconveniences of a surgical procedure, enabling 
you to reduce your waist circumference by up to 20 cm 
in a single treatment session.
This circumference, also determined by the WHO, is 
related to your abdominal fat level, with an increased risk 
of developing a cardiovascular disorder, mainly when this 
measurement exceeds 102 cm, in the case of men, and 
88 cm, in the case of women, although there is already 
some risk when a man’s waistline exceeds 94 cm and 
woman’s 80 cm.
In summary, weighing yourself is very important but, as 
this is incomplete, you should also measure your waist 
circumference once a week too.

A balança só não chega

Weighing yourself isn’t enough
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Sem medo de arriscar, concebendo peças capazes de surpreender os gostos mais 
inusitados, Valentim Quaresma é um dos designers mais marcantes da geração 
contemporânea da joalharia portuguesa. Criativo e ousado, a história de Valentim 
Quaresma conta-se através da paixão que coloca em cada coleção. No percurso,  
relembra os tempos em que assinava a coleção de acessórios da estilista Ana 
Salazar, com quem trabalhou de 1990 a 2010, até ao momento em que arrecada o 
prémio Accessories Collection of the Year no concurso International Talent Support 
(ITS), em 2008. A partir daí, as portas abriram-se para uma aventura a solo. Hoje, 
com uma carta de seguidores “muito díspar, desde clientes conservadores a cli-
entes mais ousados, de todas as idades”, Valentim Quaresma sente que a sua visão 
criativa é valorizada no país que o viu nascer, mas parte à procura de reconhecimento 
além-fronteiras. Mas, no final de contas, nas palavras do próprio, “Portugal continua  
a ser muito inspirador”. 

“Sempre dei asas à minha criatividade e nunca 
tive limitações criativas”

talking to:

VALENTIM QUARESMA

Not afraid to take risks, creating pieces able to astonish people of the most unusual 
of tastes, Valentim Quaresma is one of the stand-out designers in the contemporary 
Portuguese jewellery generation. Creative and bold, the story of Valentim Quaresma 
is told through the passion he places in every collection. Along the way there was the 
major episode when he designed the accessories collection for fashion designer Ana 
Salazar, with whom he worked from 1990 to 2010, until the moment he won the Acces-
sories Collection of the Year award in the International Talent Support (ITS) competi-
tion, in 2008. From then on his path has been cleared for a solo adventure. Today,  
with an array of followers he describes as “highly diverse, from conservative clients  
to more daring clients, of all ages”, Valentim Quaresma feels that his creative vision  
is valued in him homeland, but is now setting out in search of recognition abroad.  
But, at the end of the day, as the designer explains, “Portugal is still very inspiring”. 

“I’ve always given free rein to my creativity and I’ve  
never had creative limitations”

  ANDREIA FILIPA FERREIRA      DIREITOS RESERVADOS



“ Inaugurei, recentemente, uma loja 
em Curitiba, no Brasil”

The name Valentim Quaresma is known in the 
Portuguese jewellery world as a synonym for talent 
and creative vision. How did you come to work in 
this area?
When I was a child, I didn’t think about becoming 
an artist, nor did I think that I would have a crea-
tive job one day. I liked gymnastics and I dreamed 
of becoming a great gymnast. But I was creative 
in the way I played, I liked to make paper cut outs 
and paint. Jewellery came about in my life when I 
was 16, when I started working in a workshop of a 
shop, making fashion accessories. But they were 
basic techniques. So I decided to get some train-
ing, both at the António Arroio Arts School and at 
the Ar.Co, where I fell in love with the profession. 

You dared to dare and went to present your work 
to Ana Salazar. What did you get out of your time 
working alongside the fashion designer, in terms of 
what you learned?
I’m not scared, nor have I ever been, of taking 
risks. I do what I feel I should do, at a given time. 

I did my first collection for Ana Salazar at the 
age of 18 and, ever since, there has never been 
a collection that I have made simply for the sake 
of making it. They have all been developed with a 
great deal of passion. With Ana, I learned to think 
about fashion in a creative and unpredictable 
way. Everything I know I learned with her: perse-
verance, the ambition to always outdo yourself, 
collection after collection. 

You ended up undertaking your own venture, 
creating a brand. Was this like giving rein to your 
own creativity, with pieces that placed clothes in a 
secondary position?
It was a natural step. I’ve always given free rein to 
my creativity and I’ve never had creative limita-
tions, only budgetary impositions. Clothes took a 
step backwards, but they gained in importance 
too, because I started to present my collection 
at fashion shows. I realised that it made entire 
sense to start thinking about clothes parallel to 
the jewellery collections. 

[ VALENTIM QUARESMA ]

O nome Valentim Quaresma é reconhecido no pano-
rama joalheiro português como sinónimo de talento 
e visão criativa. Como se inicia nesta atividade?
Em miúdo, não pensava em ser artista, nem 
pensava que algum dia teria uma profissão 
criativa. Gostava de ginástica e sonhava vir a ser 
um grande ginasta. Mas era criativo no sentido 
em que fazia os meus brinquedos, gostava de 
fazer recortes em papel e pintar. A joalharia surge 
na minha vida quando tinha 16 anos, no momen-
to em que comecei a trabalhar numa oficina de 
uma loja, a fazer acessórios de moda. Mas eram 
técnicas muito básicas. Resolvi então procurar 
formação, na Escola de Artes António Arroio e na 
Ar.Co, onde me apaixonei pela profissão. 

Vestiu-se de ousadia e foi apresentar o seu trabalho 
a Ana Salazar. O que retirou, em termos de aprendi-
zagem, dos anos de trabalho ao lado da estilista?
Não tenho nem nunca tive medo de arriscar. Faço 
aquilo que sinto que devo fazer, na altura certa. 
Fiz a primeira coleção para a Ana Salazar aos  
18 anos e, desde aí, não houve nenhuma coleção 
que tivesse feito apenas por fazer. Todas foram 
desenvolvidas com muita paixão. Com a Ana, 
aprendi a pensar a moda de uma maneira criativa 
e imprevisível. Tudo o que sei aprendi com ela: 
a perseverança, a ambição de nos superarmos 
sempre, coleção após coleção. 

Acabou por lançar-se numa aventura própria, 
através da criação de uma marca. Isso foi como 
dar asas à sua própria criatividade, com peças que 
colocavam a roupa numa posição secundária?
Foi um percurso natural. Sempre dei asas à minha 
criatividade e nunca tive limitações criativas, ape-
nas as imposições orçamentais. A roupa ficou em 
segundo plano, mas foi ganhando importância por-
que comecei a apresentar as coleções em desfiles. 
Percebi que fazia todo o sentido começar a pensar 
na roupa paralelamente às coleções de joalharia. 

Falando em concreto da sua recente coleção 
Domination, como descreve as suas propostas? 
Esta coleção foi essencialmente feita com resinas 
epóxi. Quis fazer peças que parecessem gelo e esse 
material era o mais indicado. O gelo estava associa-
do à ideia de sonho pela sua transparência. Também 
usei fios de borracha misturados com brilhantes 
que fazem um contraste muito interessante. Posso 
dizer que os colares são sempre as minhas peças 
preferidas, graças à área que ocupam no corpo e 
pela dimensão que se pode trabalhar. 

A nível de joalharia de autor, como vê Portugal?  
Há designers/clientes?
Sim, há designers e joalheiros a desenvolver  
trabalhos muito interessantes, mas é um 
mercado difícil, que depende muito do tipo de 
pontos de venda que cada um tem. Ainda não 
há o culto de procurar joias de autor em galerias 
especializadas. Além de que a legislação para os 
joalheiros contemporâneos continua muito desa-
tualizada. A Associação Portuguesa de Joalharia 
Contemporânea (PIN) tem feito um trabalho 
exemplar nessa área, que pode contribuir para o 
desenvolvimento do setor. 

Tem algum caminho traçado para o futuro? Novos 
mercados, por exemplo?
Inaugurei, recentemente, uma loja em Curitiba, 
no Brasil. É a primeira flagship store Valentim 
Quaresma. É um espaço que também vai funcio-
nar como showroom para trabalhar a marca no 
mercado brasileiro. Vão ser vendidas as coleções 
de homem e senhora, além de coleções feitas 
exclusivamente para o Brasil.
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“ I recently opened a store in Curitiba, 
in Brazil”

Talking, in particular, about your recent collection 
Domination, how would you describe your jewellery? 
This collection was made essentially in epoxy 
resins. I wanted to make pieces that looked like 
ice and this was the material that best suited 
this purpose. Ice was associated with the idea 
of dream jewellery, given its see-through quality. 
I also used rubber strands, mixed with brilliant 
diamonds, which produce a very interesting 
contrast. I’d say that necklaces are always my 
favourite piece, thanks to the area they occupy 
on the body and to the size you can work with. 

What’s your view of designer jewellery in Portugal? 
Are there designers/clients?
Yes, there are designers and jewellers developing 
very interesting work, but it is a difficult market, 
which depends greatly on the kind of sales out-
lets each has. The habit of purchasing designer 
jewellery in specialist galleries is yet to develop. 

Additionally, legislation for contemporary jewellery 
has remained very outdated. The Portuguese 
Contemporary Jewellery Association (PIN) has 
done some exemplary work in this area, which 
could help the sector to develop. 

Do you have any plans for the future? New mar-
kets, for example?
I recently opened a store in Curitiba, in Brazil. It’s 
the first Valentim Quaresma flagship store. It’s 
a space that will also operate as a showroom, 
to push the brand in the Brazilian market. Men’s 
and women’s collections will be sold, along with 
collections made exclusively for Brazil.
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Renault Trezor
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      RENAULT 2016

CONDUÇÃO AUTÓNOMA

Colocando em evidência a tentativa de 
renovar o design da marca, o Renault Trezor 
é o coupé elétrico de dois lugares que, com 
as suas linhas simples mas calorosas, 
surpreende na gama dos veículos despor-
tivos. Com carroçaria em carbono, pintura 
metalizada e vidros vermelhos, este modelo 
apresenta uma motorização baseada no 
motor usado pela equipa da Renault 
e.dams, bicampeã do mundo de Fórmula E, 
que lhe garante 260 Kw (350 cv) de potên-
cia, 380 Nm de binário e uma capacidade 
de aceleração dos 0 aos 100 Km/h em ape-
nas quatro segundos. Leve e aerodinâmico, 
o Trezor dispõe ainda de três modos de 
condução graças ao sistema MULTI-SENSE: 
neutro, sport e autónomo. Neste último, a 
assinatura luminosa exterior altera-se, de 
modo a ser percetível pelos outros condu-
tores, e o volante prolonga-se em largura 
para permitir uma visão panorâmica sobre 
a paisagem, por exemplo.

Revealing the brand’s attempt to renew 
its design style, the Renault Trezor is 
the 2-seater electric coupé, which, with 
its simple yet warm lines, stuns in the 
sports vehicle category. With its carbon 
bodywork, metallic paint and red windows, 
this concept features an engine based 
on that used by the Renault e.dams 
team, Formula E double world champi-
ons, delivering power of 260 Kw (350 hp), 
torque of 380 Nm and acceleration from 
0 to 100 km/h in less than four seconds. 
Light and aerodynamic, the Trezor also 
has three driving modes thanks to the 
MULTI-SENSE system: neutral, sport and 
self-drive. In the latter, the exterior lighting 
signature changes, so as to inform other 
drivers, and the driving wheel stretches 
out lengthwise to give you a panoramic 
view of the dashboard, allowing you to 
admire the scenery, for example. 

AUTONOMOUS DRIVING
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Evo 43
  MARIA PIRES      EVO YACHTS

VERSATILIDADE

Desenhado e construído em Itália pelo 
Sea Engineering Group, tendo como base 
um projeto do Studio Tecnico Rivellini, o 
novo iate Evo 43 destaca-se pelo alto 
impacto, elegância e soluções inovadoras.  
Possui uma área expansível que, ao simples 
toque de um comando, se abre em três 
direções, transformando a cabine num 
terraço de 25 m2, que pode ser usado como 
sala, deque ou plataforma de mergulho.
O Evo 43 tem 13 m de comprimento e está 
equipado com dois motores Volvo IPS 600 
que permitem impulsioná-lo através das 
ondas a 38 nós.

Designed and built in Italy by Sea Engi-
neering Group, based on a project by  
Studio Tecnico Rivellini, the new Evo 43 
yacht stands out for its high impact, ele-
gance and innovative solution. The rear of 
the boat is extendible, whereby at a sim-
ple touch of a button, it opens up in three 
directions, transforming the beach area 
into a 25-sqm terrace that can be used 
as a lounge, sun deck or diving platform.
The Evo 43 is 13 m long and is equipped 
with two Volvo IPS 600 engines, powering 
it through the waves at a top speed of  
38 knots.

VERSATILITY
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ALMA ECO-FRIENDLY

Inovadora e desenvolvida segundo uma filosofia de 
design holística, onde todas as partes são per-
feitamente integradas, a Pininfarina E-voluzione 
é a primeira bicicleta elétrica da marca italiana. 
Numa colaboração com a Diavelo, do Acell Group, 
a Pininfarina dá origem a uma bicicleta de caráter 
desportivo e alma eco-friendly, que resulta numa 
autêntica evolução em termos de design, tecno-
logia, performance e, claro, conforto. Com uma 
estrutura em carbono que lhe traz leveza  
(a E-voluzione pesa apenas 16 Kg), este modelo 
da Pininfarina incorpora um motor integrado 
no quadro de carbono autoclave, uma bateria 
Panasonic de 500 W fácil de recarregar e discos 
de travão hidráulicos. Aerodinâmica, a Pininfarina 
E-voluzione apresenta três opções estéticas: 
Elegance, Hi-Tech (na foto) e Dynamic.

ECO-FRIENDLY SOUL

Innovative and developed according to a holistic 
design philosophy, in which every part in per-
fectly integrated, the Pininfarina E-voluzione is 
the first electric bicycle from the Italian brand. In 
collaboration with Diavelo, part of the Acell Group, 
Pininfarina breathes life into a bike that is sporty 
in character, with an eco-friendly soul, resulting in 
a veritable evolution in terms of design, technol-
ogy, performance and, of course, comfort. With a 
carbon frame, ensuring its lightweight credentials 
(the E-voluzione weighs just 16 kg), this model  
by Pininfarina incorporates a motor built into  
the autoclave carbon frame, an easy to charge 
Panasonic 500 W battery, and hydraulic disc 
brakes. Aerodynamic, the Pininfarina E-voluzione 
is available in three different aesthetic styles: 
Elegance, Hi-Tech (see photo) and Dynamic. 

Pininfarina E-voluzione
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      PININFARINA
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Audi Q2
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      AUDI AG

COMPACTO E IRREVERENTE

Com linhas bem vincadas, largos contor-
nos e estilo angular, o SUV compacto da 
Audi chegou recentemente ao mercado 
com toda a energia e confiança. De cará-
ter desportivo e urbano, o Audi Q2 apre-
senta um tejadilho descendente e faróis 
em forma de cunha. Com motorizações 
variadas, que compreendem motores 
TFSI e TDI, com potências entre 116 cv e 
190 cv, este novo modelo da Audi oferece 
ainda opções de transmissão manual de 
seis velocidades e transmissão S tronic 
de dupla embraiagem com sete velocida-
des. No interior, destaque para o sistema 
infotainment de topo, para o head-up 
display e para o Audi Virtual Cockpit, com 
ecrã de 12,3 polegadas.

With powerful lines, broad contours and 
angular styling, the compact SUV from 
Audi has recently arrived on the market, 
overflowing with energy and confidence. 
Sporty and urban in nature, the Audi Q2 
features a sloping roof and wedge-shaped 
headlights. With a varied choice  
of engines, including TFSI and TDI vari-
ants, with power of between 116 hp and 
190 hp, this new model from Audi also 
offers six-speed manual transmission and 
seven-speed S tronic dual clutch trans-
mission options. Highlights in the interior 
include the top infotainment system,  
for the head-up display and for the Audi 
Virtual Cockpit, with 12.3 inch screen. 

COMPACT AND IRREVERENT
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LEVE E COMPACTA

Da estação de comboios até à universidade 
são cerca de 1,3 km e Tamar Canfi, uma jovem 
estudante israelita, precisava de percorrer essa 
distância de forma mais célere, assim como 
necessitava de se deslocar durante o dia no 
campus universitário. Mas as bicicletas ou 
scooters eram demasiado grandes e difíceis de 
transportar no comboio e, por isso, orientada 
pelos professores Eyal Kramer, Daniel Libovich 
e Michal Shachnai, e no âmbito dos seus estu-
dos em Design Industrial, na Shenkar College of 
Engineering and Design, criou a Scootboard, uma 
espécie de trotineta inspirada nos skates. 
Ideal para percorrer distâncias até 1,5 km, 
Scootboard é um meio de transporte elegante e 
sem quaisquer traços infantis, normalmente as-
sociados a este tipo de objetos. Para além disso, 
é leve, compacta e fácil de transportar e guardar.

LIGHT AND COMPACT

The distance between the train station and the 
university is about 1.3 km and Tamar Canfi, a 
young Israeli student, needed to travel this dis-
tance as quickly as possible, while also needing 
to get about campus during the day. But bikes or 
scooters were too large and difficult to transport 
on the train and, as such, guided by professors 
Eyal Kramer, Daniel Libovich and Michal Shachnai, 
and as part of her Industrial Design studies at the 
Shenkar College of Engineering and Design, she 
created the Scootboard, a kind of scooter inspired 
by skateboards. 
Ideal for journeys of up to 1.5 km, Scootboard is 
an elegant means of transport, with none of the 
childish affectations often associated with such 
objects. In addition to this, it is light, compact and 
easy to transport and store away.

Scootboard
  MARIA PIRES      YAARA AGNON
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POTÊNCIA A CÉU ABERTO

Tecnologia de excelência, performance, estilo  
e exclusividade são os valores que guiam a Ferrari 
e, mais uma vez, estão perfeitamente representa-
dos no novo automóvel lançado para comemorar 
os 70 anos da empresa. Criado para fascinar os 
mais apaixonados pela marca, LaFerrari Aperta  
é uma nova série limitada cujas 209 unidades fo-
ram vendidas antes de serem postas no mercado, 
concorrendo para que rapidamente ganhe  
o epíteto de artigo de colecionador.
O LaFerrari Aperta possui um motor V12 com  
6,3 litros de capacidade, com 800 cv, e uma unida-
de híbrida com 163 cv, todos dirigidos para as rodas 
traseiras através de uma caixa automática de sete 
relações. Com a opção de tejadilho em fibra de 
carbono ou lona, o LaFerrari Aperta vai dos 0 aos 
100 km/h em menos de três segundos e atinge 
uma velocidade máxima acima de 350 km/h.

OPEN TOP POWER

Exceptional technology, performance, style and 
exclusivity are the values guiding Ferrari and, 
once again, they are perfectly represented in the 
new car launched to commemorate 70 years of 
the company. Created to fascinate the brand’s 
biggest fans,  LaFerrari Aperta is a new limited 
series, the 209 units of which were sold even be-
fore being placed on the market, quickly ensuring 
‘collector’s piece’ status.
The LaFerrari Aperta features a V12, 6.3-litre, 
800-hp engine, and a 163-hp hybrid unit, all 
powering the rear wheels via a seven-speed 
automatic gearbox. With the option of a carbon 
fibre hard-top or fabric soft-top, the LaFerrari 
Aperta zooms from 0 to 100 km/h in less than 
three seconds and reaches a top speed of more 
than 350 km/h.

LaFerrari Aperta
  MARIA PIRES      FERRARI
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O LADO NEGRO DA CONDUÇÃO

Espelhando o lado negro que todas as 
motos com insígnia Harley-Davidson 
carregam tão bem, a nova Low Rider S, 
pintada a preto e com alguns toques dou-
rados, eleva os limites do design factory 
custom para patamares poderosos.  
Com aproximadamente 2,39 metros e 
uma distância do solo de 125 mm, esta 
Low Rider S está equipada com um motor 
Screamin’ Eagle Twin Cam 110, refrigerado 
a ar, um ágil chassis Dyna e uma suspen-
são traseira e dianteira premium tipo car-
tucho, que garante o contacto constante 

dos pneus no pavimento, sendo fiável nas 
curvas. De estilo Blacked Out, não fosse 
o motor, escapes, pintura do depósito e 
guarda-lamas, retrovisores, speed screen, 
consola, alavancas da embraiagem e 
travões apresentarem-se em cor preta, a 
Harley-Davidson Low Rider S não descura 
o conforto, estando munida de um novo 
assento, tall bars e controlos de monta-
gem intermédia. As jantes em alumínio 
fundido de cinco raios dão o toque estéti-
co perfeito a esta máquina poderosa. 

Harley-Davidson Low Rider S
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      2016 HARLEY-DAVIDSON®

Reflecting the dark side that every mo-
torbike featuring the Harley-Davidson 
insignia embodies so well, the new Low 
Rider S, painted in black, with a few golden 
touches, raises the bar of custom factory 
design to powerful levels. Measuring 
about 2.39 metres long and slung at a 
distance of 125 mm from the ground, this 
Low Rider S is equipped with a Screamin’ 
Eagle Air-Cooled Twin Cam 110 engine, an 
agile Dyna chassis and premium cartridge 
style rear and front suspension, ensur-

ing the tyre’s constant contact with the 
road surface, and able to handle curves. 
With Blacked Out styling revealing black 
coloured engine, exhausts, tank, fenders, 
rear-view mirrors, speed screen, console, 
gear levels and brakes, the Harley-Davidson 
Low Rider S is no stranger to comfort 
either, with its new seat, tall bars and mid 
mount controls. The five-spoke cast alu-
minium wheels give the perfect aesthetic 
touch to this powerful machine. 

THE DARK SIDE OF RIDING

 

159  



Para comemorar o 60.º aniversário da produção 
do Seven, a Caterham, marca que se dedica à sua 
comercialização, lançou, no Festival Goodwood 
Revival (evento dedicado aos desportivos clássi-
cos) o Seven Sprint, inspirado no modelo que Colin 
Chapman, o fundador da Lotus, queria lançar na 
década de 1960.
Baseando-se no próprio Seven 160, o Caterham 
Seven Sprint está equipado com um pequeno 
motor de três cilindros com 660 cc de capaci-
dade e 80 cv de potência, e faz-se valer do seu 
baixo peso para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 
apenas 6,9 segundos. A carroçaria está dispo-
nível em seis tons originais e o seu aspeto retro 
estende-se também ao interior. Foram produzi-
das 60 unidades.

O ESPÍRITO DOS CLÁSSICOS

To commemorate the “60 Years of the Seven” an-
niversary, Caterham, the brand behind the Seven, 
launched, at the Goodwood Revival Festival (an 
event dedicated to classic sports cars) the Seven 
Sprint, inspired by the model Colin Chapman, the 
founder of Lotus, wanted to launch in the 1960s.
Basing it on the Seven 160 model, the Caterham 
Seven Sprint is fitted with a small 660 cc, 80 hp 
engine, quickly proving the value of weighing so 
little by accelerating from 0 to 100 km/h in just 
6.9 seconds. The bodywork is available in six  
original colours dating from the 1960s, while its 
retro styling continues in the interior too. Only  
60 Sprints have been produced.

THE SPIRIT OF THE CLASSICS  

Caterham Seven Sprint
  MARIA PIRES      CATERHAM CARS
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AUTÓNOMA E DOBRÁVEL

Intitulada como a primeira bicicleta dob-
rável elétrica automaticamente carregável 
do mundo, a VELLO bike+ revela um de-
sign ultra portátil e leve (menos de 12 kg). 
Capaz de se dobrar ao tamanho de uma 
mala para ser mais fácil o transporte, esta 
bicicleta permite que os utilizadores re-
carreguem a bateria enquanto conduzem, 
não sendo constantemente necessário 
recorrer à tomada elétrica para recarre-
gamentos. Recolhendo energia através 
das travagens e do próprio movimento 
do pedal, convertendo energia mecânica 
em energia elétrica graças ao Sistema 
Integrado de Recuperação de Energia 
Cinética (K.E.R.S.), a VELLO bike+ tem 
também a opção de desativar o modo 
de carregamento automático da bateria 
de lítio-íon, proporcionando assistência 
para pelo menos 35 km a uma velocidade 
máxima de 25 km/h.

AUTONOMOUS AND FOLDABLE

Described as the world’s first self-charg-
ing electric folding bike, the VELLO bike+ 
presents an ultra portable and light 
design (less than 12 kg). Able to fold up 
to the size of a suitcase to make it easier 
to transport, this bicycle allows users 
to charge the battery while they ride, 
meaning that you don’t have to resort 
to continually to the electricity socket to 
charge it up. Collecting energy through 
braking and the movement of the pedal 
itself, converting mechanical energy into 
electrical energy thanks to its Kinetic 
Energy Recovery System (K.E.R.S.), the 
VELLO bike+ also boasts the option of de-
activating the self-charging mode of the 
lithium-ion battery, to provide assistance 
and constant pedal support for at least 35 
km at a top speed of 25 km/h.

VELLO bike+
  ANDREIA FILIPA FERREIRA    
  1 VELLO BIKE - D. ZAHARIEV; 2 VELLO BIKE
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BMW M2 Coupé
  MARIA PIRES      BMW GROUP

O PODER DE UM DESPORTIVO

Como todos os M da BMW, o primeiro 
M2 Coupé é um automóvel que combina 
a elevada potência e a clássica tração 
traseira com a precisão e a agilidade. De-
senvolvido nas pistas de competição, mas 
perfeitamente aprovado para circular em 
estrada, o M2 Coupé tem um motor 3.0 M 
TwinPower Turbo de seis cilindros em linha, 
com 370 cv. Com a caixa manual de seis 
velocidades de série, consegue acelerar  
de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos. Já com 
a opcional caixa de dupla embraiagem  
M de sete velocidades, os 0 a 100 km/h 
são cumpridos em 4,3 segundos.

THE POWER OF A SPORTS CAR

As with every M by BMW, the first M2 
Coupé is a car that combines impres-
sive power and classic rear-wheel drive 
with precision and agility. Developed on 
the racetrack, but perfectly adapted for 
road use, the M2 Coupé boasts a 3.0 
M TwinPower Turbo inline six-cylinder, 
370 hp engine. With a six-speed manual 
gearbox as standard, it can accelerate 
from 0 to 100 km/h in 4.4 seconds. With 
the optional seven-speed M double-clutch 
transmission, the 0 to 100 km/h takes just 
4.3 seconds.

PM MEDIA - COMUNICAÇÃO, S.A.

Rua António Nobre, 23 Fração B,  Leça da Palmeira  |  4450-618 Matosinhos  |  Portugal  |  Telf Phone +351 229 069 530  |  info@trends-mag.com
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Com toda a elegância italiana, Christian Grande é um dos mais talentosos designers de iates do 
mundo. Galardoado várias vezes, numa confirmação de que o seu trabalho, de facto, funciona, 
Christian Grande já perdeu a conta do número de iates que já desenhou ao longo dos anos. “Mais de 
cem, mas hoje em dia já é difícil precisar. Sei que são muitos… e cada vez mais”, diz-nos, orgulhoso. 
Mantendo uma relação histórica com a icónica Sessa Marine, para a qual já desenhou barcos muito 
peculiares, e uma ligação atual com a Invictus Yacht, Christian Grande vai desenvolvendo projetos 
onde o conforto, a segurança e, sobretudo, a funcionalidade em função do gosto do cliente são as 
premissas principais.

An image of Italian elegance, Christian Grande is one of the world’s most talented yacht designers.  
Awarded on various occasions, proving that his designs do indeed work, Christian Grande has 
already lost count of the number of yachts he has designed over the years. “More than a hun-
dred. Nowadays it’s more difficult to say... I know that there are many, and the number is rising,” 
he tells us proudly. Keeping up an historic relationship with the iconic Sessa Marine, for which he 
has already designed some highly individual boats, and a current connection with Invictus Yacht, 
Christian Grande develops projects in which comfort, safety, and above all else, functionality based 
on client taste are the main premises.

“Sempre que desenho um iate imagino-me dono dele”

“Whenever I design a yacht it’s natural for me to imagine 
owning it”

talking to:

CHRISTIAN GRANDE
  ANDREIA FILIPA FERREIRA      DIREITOS RESERVADOS

Em primeiro lugar, gostaríamos de saber o que 
mais gosta nesta profissão. Sempre gostou de 
desenhar e ver as suas ideias tornarem-se reais?
Sim, sempre gostei de imaginar e desenhar ob-
jetos que fossem únicos, não apenas em termos 
de forma como também de funcionalidade e me-
lhoria da vida dos utilizadores. Sempre persegui 
esta ideia e sempre imaginei ter esta profissão.  
É uma satisfação enorme ver os trabalhos 
realizados e maior satisfação ainda é ver que o 
mercado os acolhe… quiçá descobrir que alguém 
próximo é dono ou usa algo que eu desenhei. 

Há algum iate em particular que tenha desenhado 
e que gostaria de o ter para si?
Sim, sempre que desenho um iate imagino-me  
como dono dele. O estilo de vida marítimo 
fascina-me e atrai-me. Agora, pouco acima dos 
40 anos, sei que aquele que eu gostaria de ter é 
o novo Invictus 370 GT, porque é um barco muito 
aberto e distinto, em que eu poderia navegar com 
a minha família.

Qual é o primeiro passo na criação de um novo iate?
Paro por uns momentos para pensar sobre isso, 
de preferência fora do ambiente de trabalho.  
É nos meus tempos livres que normalmente 
procuro inspiração. Sem estar no escritório com 
uma folha em branco à minha frente. Quando a 
ideia me surge, assim que estou no escritório 
preencho a folha em branco. Dali vem a aborda-
gem geral do novo design. 

Quais são as tendências atuais a nível de design  
e indústria de iates?
As tendências focam-se nas transparências e 
permeabilidade através de diferentes plataformas. 

Tetos e chãos transparentes, alas laterais trans-
parentes. O barco já não é um escudo, mesmo que 
seja protegido. Agora privilegiam-se as aberturas 
e as perspetivas típicas, em parte, da arquitetura 
civil. Há também um forte foco a nível de produ-
tos técnicos, derivando diretamente da tradição 
marítima, mas com uma atualização, com fortes 
características marítimas e com conteúdos high 
tech. No passado recente, houve um período 
caracterizado pelos produtos muito decorativos, 
mas sem real usabilidade ou valor. O mercado está 
a voltar aos produtos mais concretos, com alta 
valorização em termos estéticos e tecnológicos.

Atualmente, vemos o crescimento de designs 
futuristas. Ainda há quem esteja interessado em 
designs mais conservadores e intemporais?
Sim, estamos a tentar manter a distância de 
estilos demasiado futuristas, em termos de 
formas e estruturas elaboradas. Mas queremos 
manter o conceito futurista usando barcos mais 
tradicionais, reinterpretando-os através de novas 
possibilidades de uso e layouts inovadores.  
Por exemplo, movendo as cabines principais das 
posições convencionais de modo a dar-lhes  
novas perspetivas. Portanto, soluções futuristas 
em termos de usabilidade.

Funcionalidade ou estética? Qual é a prioridade?
O objetivo é que o produto seja o equilíbrio entre 
as duas. Eu não desenho funcionalidade sem 
desenhar estética, ou vice-versa. O melhor 
equilíbrio determina o sucesso. Num certo nível, a 
perícia dos utilizadores não perdoa qualquer erro 
em termos de funcionalidade, e mesmo assim o 
design tem de ser o mais estiloso e elegante.  
A funcionalidade tem de ser implícita.

INVICTUS YACHT 370 GT
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First of all, we would like to know what you like 
most about this profession. Have you always liked 
drawing/designing? And watching your ideas 
become reality?
Yes, I’ve always liked imagining and designing 
objects to be unique, not only in terms of forms, 
but also in terms of functionality and improv-
ing users’ lives. I’ve always pursued this idea 
and always imagined doing this job. The works 
I have accomplished provide great satisfaction. 
What gives me even greater pleasure is to see 
them being welcomed by the market and maybe 
discovering that someone near you owns or uses 
something you have designed.

Is there any particular yacht you have designed 
that you would like to own yourself?
Yes, whenever I design a yacht it’s natural for me 
to imagine owning it; the marine lifestyle is fasci-
nating and attractive for me. Now, at just over 40, 
I know that the one I would like to own is the new 
Invictus 370 GT, because it is a very open and 
distinctive boat, where I could sail with my family. 

What is the first step you take when creating a new 
yacht design?
I stop for a while to think about it, and I try to 
do it outside of my working context. It’s in those 
moments that I normally search for inspiration. 
Without staying in the office with a blank sheet in 
front of me. When the idea hits me, then as soon 

as I’m in the office I fix that down on paper, and it 
becomes the vein and the source of the general 
approach to the new design.

What would you say are the current trends with 
respect to design and the yacht industry?
The trends are now focused on transparency 
and permeability through the different decks. 
Transparent ceilings and floors, and transparent 
sides. The boat is no longer a shell, even though 
it is still protective. Now it favours openings more 
and focuses more on perspectives typical, in part, 
of civil architecture. There’s also a strong focus 
on technical products, derived directly from ma-
rine traditions, but updated; with a strong marine 
character, but high tech content. In the recent 
past there has been a period characterised by 
very “decorative” products, but without real usa-
bility or added value. The market is turning back 
towards more concrete products, but with a high 
value in aesthetic and technological terms.

Today we see increasingly futuristic designs. Is 
there anyone still interested in commissioning 
more conservative, timeless designs?
Yes, we’re trying to keep some distance from the 
too futuristic styles, in terms of elaborate forms 
and shapes. But we want to keep the futuristic 
concept, using more traditional boats but rein-
terpreting them with new possibilities in terms of 
use and innovative layouts. For example, moving 

Pode falar-nos do Invictus Yacht 280 GT? O que 
representa para si este modelo considerado uma 
evolução no design náutico?
Representa a criação de um novo estilo de aber-
tura, simples em certos aspetos, mas com uma 
forte identidade, com equipamento impensável 
e com níveis de prestação para ser um iate de 
luxo com um tamanho acessível. É a evolução, a 
maturidade do mercado que exige estilos limpos, 
mas com uma elegância e usabilidade distinta.

Mesmo dedicando-se ao design de iates, a sua 
paixão por automóveis continua a ter um lugar 
especial no seu trabalho. O que tem desenvolvido 
em termos de design automóvel?
Os automóveis são a minha grande paixão, a 
par dos iates. Normalmente desenho concepts 
e detalhes enquanto penso, e esta minha paixão 
é visível através da inspiração que eu tiro do 
mundo automóvel para qualquer um dos meus 
projetos. O Scuderie Campari é uma evolução 
desta paixão, uma experiência que vai além das 
limitações dos carros convencionais. É um pro-
duto com funcionalidade inovadora e uma forma 
de experimentar novos estilos e materiais, para 

“Queremos manter o conceito futurista 
usando barcos mais tradicionais,  
reinterpretando-os através de novas 
possibilidades”

criar um concept único e expressar o melhor do 
design automóvel italiano sem as limitações da 
produção em série. É um projeto para o futuro e 
para o presente, um “carro” que não é um carro, 
mas que se torna numa alternativa de transporte. 

Em termos de carreira, há algo que gostaria de 
concretizar no futuro? 
Estou muito satisfeito com o que concretizei e não 
tenho nenhum sonho, em particular, para o futuro. 
Talvez o que me falte seja desenhar um veleiro. 
Não porque precise de gratificação, mas porque 
gosto de explorar novos campos e fazer novas 
experiências, e desenvolver um veleiro (mesmo 
tendo eu já desenhado alguns) poderá adicionar 
um novo marco à minha carreira eclética. 

[ CHRISTIAN GRANDE ]

INVICTUS YACHT 370 GT

INVICTUS YACHT 280 GT
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the master cabins from conventional locations, in 
order to give them new perspectives. So, futuris-
tic solutions in terms of usability.

Functionality or aesthetics? What has priority in a 
yacht design?
The winner is the product that has the right bal-
ance between the two. I do not design functional 
products that are not “aesthetic”, nor vice versa. 
The best balance determines whether the design 
works. At a certain level the owner’s expertise do 
not forgive any mistake in terms of functionality, 
but your design has to be more stylish and good 
looking than the others. The functionality there-
fore has to be implicit.

Could you talk to us about Invictus Yacht 280 GT  
in particular? What does this work mean to you?  
An evolution of nautical design?
Invictus represents the creation of a new style of 
open; simple in certain aspects, but with a strong 
identity, with unthinkable equipment and with 
performance levels to be a luxury yacht but with 
an affordable size. It’s the evolution, the matura-
tion of the market that asks for clean styles but 
with a distinctive elegance and usability.

Although you dedicate your time to designing 
yachts, your passion for cars still holds a special 
place in your work. What have you been developing 
in terms of automotive design? 
Automobiles are my greatest passion, together 
with yachts. I usually draw concepts and details, 
while thinking and my passion is visible through 
the contamination flowing from the automotive 
world into any of my designs. Scuderie Campari 
is another evolution of this passion, a designing 
experience that goes beyond the boundaries of 
the conventional car. A product with innovative 
functionalities and a workshop where to experi-
ment new styles and materials, all of them used 
to create a unique concept and to express the 
best of Italian car design without the limitations 
of serial production. It’s a project for the future 
and for the present, a “car” that is not a car but 
becomes an alternative way of moving.

In terms of your career, is there anything else you 
would like to achieve in the future? 
I’m really satisfied with what I’ve achieved, and I 
have no particular dreams for the future. Maybe 
what I still haven’t done is to design a sail boat. 
Not because I need the gratification, but because 
I like to explore new fields and to have new expe-
riences, and designing a sail boat (even if I have 
done some designs already) could add a new 
milestone to my eclectic career.

“We want to keep the futuristic concept, 
using more traditional boats but rein-
terpreting them with new possibilities”

SCUDERIE CAMPARI
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