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Apostar no melhor que a história nos deixou pa-
rece ser a premissa que impulsiona muitas das 
mentes criativas contemporâneas, que olham 
para o passado em busca de inspiração. É, com 
certeza, o caso do projeto Bisarro, que recupera 
a secular arte da olaria preta de Bisalhães, das 
motos de estética vintage criadas pela Ton-Up 
Garage e da Freakloset, que reinterpreta modelos 
clássicos de calçado, personalizando-os com co-
res vivas e novos materiais. Assim tem também 
feito o arquiteto João Mendes Ribeiro, nas várias 
reabilitações de edifícios históricos, que com 
mestria atualizou e recuperou.
Nas páginas que se seguem, passado e presente 
caminham lado a lado com as surpresas que o 
futuro nos reserva. Projetos arquitetónicos e de 
interiores audazes, coleções de moda irreveren-
tes e protótipos de motos, automóveis e iates 
futuristas chegam até si acompanhados de his-
tórias que olham para o passado para projetarem 
as tendências do presente.

Focusing on the best that history has given us 
seems to be the premise guiding many contem-
porary creative minds, who look to the past for in-
spiration. This is certainly the case of the Bisarro 
project, which revives the age-old art of Bisalhães 
black pottery; of the vintage-style motorcycles 
created by Ton-Up Garage; and of Freakloset, 
which reinterprets classic footwear models, 
customising them with bright colours and new 
materials. This is what architect João Mendes 
Ribeiro has done too, in a range of rehabilitation 
projects on historic buildings, expertly updating 
and restoring them.
On the following pages, past and present walk 
hand in hand alongside the surprises the future 
has in store for us. Bold architectural and interior 
design projects, irreverent fashion collections 
and prototypes of futuristic motorbikes, cars and 
yachts are brought to you with stories that look 
to the past to develop the trends of here and now.

Past, present, futurePassado, presente, futuro
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Já se encontra disponível o Street Art Lisbon 2,  
o segundo volume do livro dedicado à arte ur-
bana em Lisboa. Depois do sucesso do primeiro 
número, este segundo volume reúne obras de 
artistas nacionais e internacionais que decora-
ram as ruas da capital portuguesa entre 2014 e 
2016. Fruto da parceria entre a Zest – Books for 
Life e a GAU – Galeria de Arte Urbana, o Street 
Art Lisbon 2 mantém o formato prático e leve do 
seu antecessor, bem como as coordenadas GPS 
das obras e mapa. Um verdadeiro álbum ilustrado 
da arte urbana de Lisboa, o livro mostra o porquê 
de a cidade ser considerada uma das capitais 
mundiais da street art por publicações como o 
Huffington Post e o The Washington Post.

Street Art Lisbon 2, the second volume of the book 
dedicated to urban art in Lisbon, is now availa-
ble. Following the success of the first issue, this 
second volume compiles works by national and 
international artists that decorated the streets of 
the Portuguese capital between 2014 and 2016. The 
result of the partnership between Zest – Books for 
Life and GAU – Galeria de Arte Urbana, Street Art 
Lisbon 2 retains the practical and light format of 
its predecessor, in addition to the GPS coordinates 
of the works and map. A veritable illustrated album 
of Lisbon’s urban art, the book shows just why 
the city is considered one of the world’s street art 
capitals by online news site Huffington Post and 
publication The Washington Post.

STREET ART LISBON 2 

KF5 BLESS CORK EDITION 

Lançado pela marca portuguesa IKI 
Mobile, o KF5 Bless Cork Edition é o pri-
meiro protótipo de smartphone do mundo 
feito com cortiça e o primeiro modelo 
equipado com o sistema operativo IKI 
Mobile OS 1.0, totalmente desenvolvido 
por portugueses. Resistente à água e ao 
choque, tem memória RAM 3 GB + ROM 
32 GB, câmara Sony 13MP e ainda siste-
ma dual tag (dois ambientes de trabalho, 
desbloqueáveis por impressão digital), 
entre outras valências.

Launched by Portuguese brand IKI Mobile, 
the KF5 Bless Cork Edition is the world’s 
first smartphone prototype made of cork 
and is the first model equipped with the IKI 
Mobile OS 1.0 operating system, developed 
entirely in Portugal. Water and shock proof, 
it has 3 GB RAM + 32 GB ROM memory, a 
Sony 13MP camera and dual tag system 
(two work environments, unlocked by fin-
ger print), among other features. 
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STILE DUCATI - A VISUAL HISTORY OF DUCATI DESIGN 

Lançado a propósito das comemorações 
dos 90 anos da Ducati, o livro Stile Ducati 
- A Visual History of Ducati Design conta 
a história da famosa marca de motos 
italiana através de uma coleção única  
de fotografias. 
Composto por mais de 150 imagens, o 
livro é um registo fotográfico da evolução 
do estilo e do design da Ducati ao longo 
de nove décadas, recordando a estética 
que já se tornou a sua imagem de marca. 
Ao longo de 336 páginas, a publicação 
exalta a beleza e elegância de modelos 
icónicos como a Cucciolo, a 916 ou a 1299 
Panigale S Anniversario.

Launched to mark the commemorations 
for 90 years of Ducati, the book Stile 
Ducati - A Visual History of Ducati Design 
recounts the history of the famous Italian 
motorcycle manufacturer through a unique 
collection of photographs. 
Composed of more than 150 images, the 
book is a photographic record of the evolu-
tion of the style and of the design of Ducati 
over nine decades, recalling the looks 
that have already become its hallmark. 
Throughout its 336 pages, the publication 
celebrates the beauty and elegance of 
iconic models, such as the Cucciolo, the 
916 or the 1299 Panigale S Anniversario.

Com curadoria de Anita Gonçalves, a exposição 
Peças em Peças: do figurar e do trajar explora, 
com recurso ao guarda roupa do Teatro Nacional 
de São João (Porto), a relação entre o design de 
moda e o desenho de figurinos. Resultante de uma 
parceria entre o Museu Nacional do Traje, o Museu 
Nacional do Teatro e da Dança, o Teatro Nacional 
de São João e a Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD), a exposição apresenta figurinos, dese-
nhos de figurinos, objetos de cena e outras peças 
baseadas na imagem. Em exibição até 30 de maio, 
a exposição será apresentada em dois núcleos, 
um no Museu Nacional do Traje e outro no Museu 
Nacional do Teatro e da Dança.

Curated by Anita Gonçalves, the exhibition Peças 
em Peças: do figurar e do trajar explores, using the 
wardrobe of the São João National Theatre (Oporto), 
the relationship between fashion design and cos-
tume design. Resulting from a partnership be-
tween the National Costume Museum, the National 
Theatre and Dance Museum, the São João National 
Museum and the Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD design art school), the exhibition displays 
costumes, costume design drawings, stage items 
and other image based pieces. On show until  
May 30, the exhibition can be seen at two venues, 
one at the National Costume Museum and another 
in the National Theatre and Dance Museum.

EXPOSIÇÃO PEÇAS EM PEÇAS: DO FIGURAR E DO TRAJAR / PEÇAS EM PEÇAS: DO FIGURAR 
E DO TRAJAR EXHIBITION
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Concebida pela TD Cork, uma start-up da Amorim 
Cork Ventures, a Sugo Cork Rugs é uma inova-
dora coleção de tapetes de cortiça que recupera 
métodos tradicionais de tecelagem. A coleção é 
composta por 13 modelos base de tapetes com 
um design contemporâneo e inovador, que combi-
nam cortiça com lã nacional e algodão recuperado 
de grandes produções nacionais. Os tapetes Sugo 
Cork Rugs oferecem variados benefícios ao nível 
de durabilidade, propriedades térmicas e acústi-
cas, conforto e redução do risco de alergias.

Developed by TD Cork, an Amorim Cork Ventures 
start-up, Sugo Cork Rugs is an innovative col-
lection of cork rugs, reviving traditional weaving 
methods. The collection is made up of 13 base 
rug models with a contemporary and innova-
tive design, combining cork with Portuguese 
wool and cotton, reclaimed from large industrial 
productions. The Sugo Cork Rugs offer a range 
of benefits in terms of durability, thermal and 
acoustic insulation, comfort and reducing the risk 
of allergies. 

O BMW Group apresentou recentemente em 
Portugal a sétima geração do BMW Série 5, con-
vidando mais de 400 jornalistas oriundos de 35 
países para fazerem o test drive do novo modelo, 
que chegou ao mercado em fevereiro. Com quatro 
motores a gasolina e diesel disponíveis, o novo 
BMW Série 5 tem agora uma maior diversidade 
de sistemas de assistência à condução, um grau 
inigualável de conectividade e a sua dinâmica e 
eficiência foram igualmente reforçadas, numa 
combinação vencedora de estética desportiva e 
prazer de condução com tecnologia de vanguarda.

BMW Group recently unveiled, in Portugal, the 
seventh generation of the BMW 5 Series, inviting 
more than 400 journalists from 35 countries to 
test drive the new model, which hit the market 
in February. With four petrol and diesel engines 
available, the new BMW 5 Series now boasts 
greater driver assistance system diversity, an 
unrivalled level of connectivity, while its dynamics 
and efficiency have also been strengthened, in a 
winning combination of sporty looks and driving 
pleasure with cutting edge technology.

SUGO CORK RUGS 

BWM SÉRIE 5 / BWM 5 SERIES
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ANA ARAGÃO

Abre portas em Matosinhos, no dia 16 de junho, 
a Casa da Arquitectura - Centro Português de 
Arquitectura, um projeto de âmbito nacional que 
visa a divulgação, arquivo e valorização da arqui-
tetura. No acervo da Casa da Arquitectura estão 
já incluídos projetos e maquetas de Álvaro Siza 
Vieira, Eduardo Souto de Moura e Paulo Mendes 
da Rocha, os três prémios Pritzker portugue-
ses. O espaço inaugura com a exposição Poder 
Arquitectura, comissariada por Jorge Carvalho, 
Pedro Bandeira e Ricardo Carvalho.

On June 16, in Matosinhos, the Casa da 
Arquitectura - Centro Português de Arquitectura 
will open. The purpose of this project of national 
scope is to divulge, archive and promote ar-
chitecture. The Casa da Arquitectura collection 
already includes projects and models from Álvaro 
Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura and Paulo 
Mendes da Rocha, Portugal’s three Pritzker Prize 
winners. The venue opens with the exhibition 
Poder Arquitectura, curated by Jorge Carvalho, 
Pedro Bandeira and Ricardo Carvalho.

CASA DA ARQUITECTURA

A coleção de tapeçarias desenhada pela arquiteta e 
artista portuense Ana Aragão em colaboração com a 
Ferreira de Sá, empresa dedicada à tapeçaria tradicional 
portuguesa, conta agora com dois novos elementos. 
Zenóbia e Zora juntam-se assim ao previamente apre-
sentado Euxódia para completar a trilogia de tapetes 
batizados com nomes inspirados no livro As Cidades 
Invisíveis de Italo Calvino, que incita a uma viagem pelo 
universo da representação de cidades e mapas mentais. 
À explosão de cores do tapete Euxódia acrescenta-se 
agora Zenóbia, no qual predominam suaves tons de 
cinza, castanho e rosa, e o monocromático Zora.

The collection of rugs designed by Oporto-based archi-
tect and artist Ana Aragão in collaboration with Ferreira 
de Sá, a company dedicated to traditional Portuguese 
rug making, now has two new pieces. Zenóbia and Zora 
thus join the previously presented Euxódia to complete 
the trilogy of rugs given names inspired by the book 
Invisible Cities by Italo Calvino, which invites you on a 
journey though the universe of representation of cities 
and mental mapping. The explosion of colours of the rug 
Euxódia is now joined by Zenóbia, in which the gentle 
shades of grey, brown and pink prevail, and the mono-
chrome Zora.

   RUI MANUEL VIEIRA
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Micro Hutong
  MARIA PIRES      1 ZHANG MINGMING; 2-4 WU QINGSHAN;    ZHANG KE

Desenhado pelo gabinete ZAO/standar-
darchitecture, este projeto, uma casa com 
35 m2, teve como objetivo a criação de 
uma habitação social em pequena escala, 
devido à limitação espacial dos tradicio-
nais bairros de Pequim. A arquitetura, 
com quartos ‘cambaleantes’ que parecem 
desafiar as leis da física, desenvolveu-se 
à volta de um pátio comum, no qual se 
mantiveram duas árvores já existentes. 
Para além de melhorar o fluxo de ar e 
luz, este pátio central, como uma sala de 
estar urbana, atua como uma zona de 
transição entre as zonas privadas e a rua, 
sendo usado pelos habitantes da casa e 
pelos vizinhos.

SALA DE ESTAR URBANA

Designed by the ZAO/standardarchitec-
ture practice, the aim of this project, a 
house measuring 35 sqm, was to create 
a social dwelling on a small scale, due 
to the limited space of traditional Beijing 
neighbourhoods. The architecture, with 
staggered rooms, which seem to defy 
the laws of physics, is developed around 
a communal courtyard, in which the two 
existing trees have been kept. In addi-
tion to improving the flow of air and light, 
this central courtyard like an urban living 
room, works as a transition area between 
the private areas and outdoors, and is 
used by the inhabitants of the house and 
by the neighbours. 

URBAN LIVING ROOM
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The Quest
  MARIA PIRES      MARTIN GARDNER
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Sendo o cliente um casal de reformados, com 
grande interesse em design e com uma filha 
com limitações físicas, a Ström Architects optou 
por uma habitação de um só piso. Eliminando o 
bungalow preexistente e desafiando o terreno 
arborizado e inclinado, surge a The Quest, em 
Swanage, no Reino Unido, um exemplo perfeito e 
elegante de arquitetura e design minimalistas.  
No interior, uma grande cozinha, uma sala de es-
tar e jantar e um enorme terraço coberto ocupam 
o centro do plano. No extremo oriental da casa 
ficam as acomodações. Na The Quest, a simplici-
dade e a qualidade dos materiais estão na base 
da harmonia do projeto. 

MINIMALISMO E ELEGÂNCIA

With a highly design-conscious retired couple, 
who have a physically disabled daughter, as its 
client, Ström Architects opted for a single-story 
residence. Removing the existing bungalow and 
challenging the sloped, wooded land, The Quest, 
in Swanage, in the UK, provides a perfect and 
elegant example of minimalist architecture and 
design. Inside, a large kitchen, a living and dining 
room and a huge covered terrace take up the 
central section of the plan. The accommodation 
lies at the far east of the house. In The Quest, 
simplicity and quality materials provide the base 
for the project’s harmony. 

MINIMALISM AND ELEGANCE

Museu da Música Mecânica
  MARIA PIRES      ARCHIVE MIGUEL MARCELINO

Uma caixa fechada e opaca pousa na paisagem 
de Pinhal Novo. Apenas uma concavidade, que 
lembra as campânulas de gramofones, assinala 
a entrada. É logo na entrada do Museu da Música 
Mecânica que se exibe a coleção de caixas de 
música. O traço de Miguel Marcelino ditou que 
a organização interior se fizesse em redor de 
um pátio central. Longas perspetivas diagonais 
vão-se abrindo à medida que se percorrem os 
espaços, contrastando com a aparente simplici-
dade do exterior.

A MÚSICA DENTRO DE UMA CAIXA

A closed and opaque box rests in the Pinhal Novo 
landscape. Only a recess, reminiscent of a gram-
ophone horn, marks the entrance. The music box 
collection is on display right in the entrance of the 
Mechanical Music Museum. Miguel Marcelino’s 
design dictated that the interior be organised 
around a central courtyard. Long diagonal per-
spectives open up as you make your way through 
the spaces, contrasting with the apparent sim-
plicity of the exterior. 

MUSIC WITHIN A BOX
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Wave House 
  ESTELA ATAÍDE      JASON SPETH

Se parte do encanto da natureza consiste na 
originalidade de cada um dos seus elementos, 
também na Wave House cada componente 
de design é único. Inspirada nos padrões da 
natureza, a estrutura orgânica desta residência 
em Venice Beach, Califórnia, EUA, dança entre 
os conceitos de arquitetura e escultura, sendo 
quase uma obra de arte habitável. Projetado por 
Mario Romano, o universo arquitetónico da Wave 
House tem na fachada ondulada em alumínio 
branco (que se funde com as nuvens no céu) o 
seu elemento central, que colabora com amplas 
portas de vidro para garantir um diálogo constan-
te entre o interior e a natureza exterior.

ARQUITETURA ONDULANTE

If part of the charm of nature lies in the originali-
ty of each of its elements, in the Wave House too, 
each design component is unique. Inspired by 
the patterns of nature, the organic structure of 
this residence in Venice Beach, California, USA, 
dances between the concepts of architecture 
and sculpture, almost making it an inhabitable 
work of art. Designed by Mario Romano, the 
architectural universe of the Wave House has its 
central element in the undulating white alumin-
ium façade (which blends with the clouds in the 
sky), collaborating with the large glass doors to 
ensure a constant dialogue between indoors and 
nature outside. 

UNDULATING ARCHITECTURE
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A fachada de vidro que se assemelha a gigantes-
cos navios é apenas uma das características do 
projeto do Elbphilharmonie Hamburg, assinado 
pelo gabinete Herzog & de Meuron. Trata-se do 
complexo cultural erigido nas margens do Rio Elba 
e inaugurado em janeiro último. O destaque é a 
sala principal, a Grand Hall, situada a 50 m de altu-
ra. Para além das propriedades acústicas ótimas, 
as cadeiras rodeiam o palco, permitindo que todos 
tenham uma visão panorâmica do espetáculo.

COMO GRANDES NAVIOS

The glass façade that resembles gigantic ships 
is only one of the features of the Elbphilharmonie 
Hamburg project, designed by the Herzog & de 
Meuron practice. This is a cultural complex built 
on the banks of the Elbe River and opened last 
January. The standout feature is its main venue, 
the Grand Hall, situated at a height of 50 m. In 
addition to the optimal acoustic properties, the 
seating surrounds the stand, ensuring that the  
entire audience has a panoramic view of the show.

LIKE LARGE SHIPS

Elbphilharmonie Hamburg
  MARIA PIRES      1 THIES RÄTZKE; 2  IWAN BAAN; 3, 4 MICHAEL ZAPF
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Green Places Community Clubhouse  
  ESTELA ATAÍDE      KUO-MIN LEE
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Rompendo com a arquitetura tradicional das 
clubhouses comuns, Keng-Fu Lo, designer do 
Chain 10 Urban Space Design, projetou um edifí-
cio inesperado, de traços fluidos e curvilíneos.  
Na Green Places Community Clubhouse, localiza-
da em Tainan, Taiwan, os residentes da comuni-
dade podem fazer refeições, ler, fazer exercício, 
estudar ou apenas conviver nos diversos espa-
ços à disposição, distribuídos pelos pisos que se 
sucedem verticalmente, nos quais a utilização 
abundante de vidro dilui as fronteiras entre inte-
rior e exterior.

ESPAÇO COMUM

Breaking from the traditional architecture of 
typical clubhouses, Keng-Fu Lo, a designer at 
Chain 10 Urban Space Design, has created an 
unexpected building, of flowing, curved lines. In 
the Green Places Community Clubhouse, located 
in Tainan, Taiwan, the community residents can 
make their meals, read, do exercise, study, or just 
spend time with others in the various spaces on 
offer, distributed over the vertically layered floors, 
in which the abundant use of glass dilutes the 
boundaries between inside and out.

COMMUNAL SPACE 
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Estrade Residence
  MARIA PIRES      ULYSSE LEMERISE BOUCHARD

Encontrando uma topografia íngreme e rochosa, 
no Quebec, nas margens do Lago de la Cabane, 
o estúdio MU Architecture decidiu destacar as 
peculiaridades do local, projetando uma casa em 
harmonia com o ambiente. O traçado resultou 
numa série de volumes e terraços e em longas 
paredes de pedra natural que parecem nascer da 
profundidade do solo. No interior, destaca-se a  
luminosidade, a atenção aos detalhes e a ma-
gistral escada suspensa que conecta todos os 
níveis e espaços.

EM SINTONIA COM A PAISAGEM

Faced with a steep and rocky terrain, in Quebec, 
on the shores of Lac de la Cabane, the MU 
Architecture studio decided to highlight the spe-
cial characteristics of the site, designing a house 
in harmony with the environment. The design 
resulted in a series of volumes and terraces 
and in long natural stone walls, which seem to 
sprout out from the depths of the ground. Inside, 
highlights include its brightness, the attention 
to detail and the majestic suspended staircase, 
connecting every level and space.

IN HARMONY WITH THE LANDSCAPE
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MOCAPE
  ESTELA ATAÍDE      DUCCIO MALAGAMBA

Depois de quase uma década de trabalho (de 
2007 a 2016), o Museum of Contemporary 
Art & Planning Exhibition (MOCAPE) foi finalmente 
revelado ao público. Localizado no novo centro 
urbano de Shenzhen, China, o edifício projetado 
pelo gabinete Coop Himmelb(l)au combina duas 
instituições independentes, mas estruturalmente 
unificadas: o Museu de Arte Contemporânea e 
um Centro de Exposições para apresentações de 
arquitetura. Embora sendo entidades separadas, 
ambos os museus partilham o corpo monolítico 
que os acolhe e espaços como o auditório e salas 
de conferência, recebendo lado a lado os visitan-
tes num edifício de arquitetura impressionante.

DUPLA FUNÇÃO

Following almost a decade of work (from 
2007 to 2016), the Museum of Contemporary 
Art & Planning Exhibition (MOCAPE) has finally 
been revealed to the public. Located in the new 
urban centre of Shenzhen, China, the building 
designed by the Coop Himmelb(l)au practice 
combines two independent, yet structurally 
united institutions: the Museum of Contemporary 
Art and an Exhibition Centre for architectural 
presentations. Despite being separate entities, 
both museums share the monolithic body hous-
ing them and spaces such as the auditorium and 
conference rooms, welcoming visitors side by 
side in a building of impressive architecture.

DUAL FUNCTION 
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Localizada em Paterna, Espanha, a House 
Between The Pine Forest é um aglome-
rado de memórias e também o resultado 
de diversas intervenções, uma vez que é 
propriedade da mesma família há várias 
gerações. Esta última intervenção arquite-
tónica e de design de interiores, levada a 
cabo pela Fran Silvestre Arquitectos e por 
Alfaro Hofman, respetivamente, pretendeu 
dar-lhe uma nova identidade, mantendo 

a estrutura, os espaços, os usos, o jardim 
e as memórias, mas, ao mesmo tempo, 
apresentando-os de forma diferente e 
criando novos volumes. As novas áreas 
projetadas têm em conta a escala do edifí-
cio e surgem acompanhadas por terraços 
e espaços estreitos, bem ao gosto da 
arquitetura mediterrânica. O interior é um 
conjunto heterogéneo de espaços harmo-
niosamente conjugados.

ARQUITETURA DE MEMÓRIAS

House Between The Pine Forest 
  MARIA PIRES      FERNANDO GUERRA

Located in Paterna, Spain, the House 
Between The Pine Forest is an aggrega-
tion of memories and also the result of 
different interventions, as it has been the 
property of the same family for several 
generations. This latest architectural and 
interior design intervention, carried out by 
Fran Silvestre Arquitectos and by Alfaro 
Hofman, respectively, aimed to give it a 
new identity, retaining the structure, the 

spaces, the uses, the garden and the 
memories, but, at the same time, present-
ing them in a different way and creating 
new volumes. The newly designed areas 
take into account the scale of the building 
and are accompanied by courtyards and 
narrow spaces, in fine Mediterranean 
style. The interior is an assorted series of 
harmonious combined spaces.

MADE OF MEMORIES
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Boos Beach Club
  ESTELA ATAÍDE      STEVE TROES FOTODESIGN
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Tendo como ponto de partida o edifício que 
anteriormente albergava o Boos Beach Club, em 
Bridel, Luxemburgo, os arquitetos da Metaform 
projetaram uma nova estrutura, de traços mo-
dernos e contemporâneos, inspirados na arte 
japonesa do origami.
Respeitando a arquitetura preexistente, o novo 
edifício traduz-se na combinação de uma leve 
estrutura de madeira com paredes de vidro, 
materiais que colaboram para manter o conceito 
de clube de praia.

Using the building that previously housed the 
Boos Beach Club, in Bridel, Luxemburg, as a 
starting point, the architects from Metaform 
have designed a new structure, of modern lines, 
inspired by the Japanese art of origami. 
Respecting the existing architecture, the new 
building produces the combination of a light 
wooden structure with glass walls, materials that 
collaborate to retain the beach club concept.

INSPIRAÇÃO NIPÓNICA JAPANESE INSPIRATION 

Faena District
  MARIA PIRES      1 BRUCE DAMONTE; 2-4 IWAN BAAN

Em contraste com os pulsantes norte e 
sul de Miami Beach, o centro, apesar das 
soberbas paisagens naturais, ladeado pelo 
Atlântico e pelo canal Indian Creek, era uma 
região menos valorizada. O empreendedor 
argentino Alan Faena e o americano Len 
Blavatnik reverteram a situação, criando 
o Faena District, um bairro composto por 
hotel, torre residencial, o Faena Forum (cen-
tro cultural), o Faena Bazaar (shopping) e o 

O NOVO DISTRITO DE MIAMI

Faena Parking (parqueamento), estes três 
últimos projetados pelo OMA. Já comparado 
ao Guggenheim, mas arquitetonicamente 
mais moderno, o Faena Forum, em dois 
volumes, sem colunas internas e usando 
as fachadas como estrutura, lembra as pal-
meiras de Miami. O interior abriga diferentes 
expressões de arte, não só visuais, mas 
também performances, vídeo-instalações e 
atividades educacionais. 
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In contrast to the busy neighbourhoods 
to the north and south of Miami Beach, 
the centre, despite its stunning natural 
scenery, flanked by the Atlantic and the 
Indian Creek canal, was a less appreciated 
region. Argentinean entrepreneur Alan 
Faena and American Len Blavatnik had 
turned this situation on its head, creating 
the Faena District, a neighbourhood made 
up of a hotel, a residential tower, Faena 
Forum (cultural centre), Faena Bazaar 
(shopping centre) and Faena Parking (car 
park), the three latter of which have been 
designed by OMA. Already compared 
to the Guggenheim, yet more modern 
architecturally, the Faena Forum, over two 
volumes, without internal columns, using 
the façades as a frame, recalls the palm 
trees of Miami. Inside is home to different 
expressions of art, not only the visual arts, 
but also performances, video installations 
and educational activities. 

MIAMI’S NEW DISTRICT



  ESTELA ATAÍDE      1-3 JOSÉ CAMPOS; 4-6 FG+SG; 7 JOÃO MENDES RIBEIRO ARQUITECTO LDA.; 8 INÊS D´OREY

Born in Coimbra, in 1960, architect João Mendes Ribeiro has designed many of the most iconic 
projects in his portfolio for his hometown, including the renovation of the Laboratório Chimico and of 
the Casa da Escrita. Well-known for its quality, his work over recent decades has been recognised 
with a host of national and international accolades, and in 2006 he was even distinguished by the 
Portuguese Presidency with the Comenda da Ordem do Infante D. Henrique (Commendation of the 
Order of Prince Henry). Although he works in both architecture and set design – to which he dedicates 
part of his time –, above all else, he always feels that he is an architect, working in the field that his 
mother sensed, from early on, would be his future.

“Building from scratch isn’t necessarily important”

Nascido em Coimbra, em 1960, foi na sua cidade natal que o arquiteto João Mendes Ribeiro 
assinou muitos dos projetos mais icónicos do seu portfolio, entre os quais as reabilitações do 
Laboratório Chimico e da Casa da Escrita. Com qualidade sobejamente reconhecida, o trabalho 
que desenvolveu ao longo das últimas décadas foi já galardoado com diversos prémios nacio-
nais e internacionais, valendo-lhe mesmo, em 2006, a distinção, pela Presidência da República, 
com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Embora se divida entre a arquitetura e a 
cenografia – área à qual dedica parte do seu tempo -, sente-se, acima de tudo, “sempre arqui-
teto”, trabalhando na área que a sua mãe intuiu, desde cedo, que seria o seu futuro.

“Construir de raiz não é necessariamente importante”

Já leva décadas de trabalho na algibeira. Que crí-
ticas faria aos primeiros trabalhos do jovem João 
Mendes Ribeiro? 
Sinto naturalmente hoje uma outra maturidade, 
nomeadamente em relação à intervenção em 
contextos históricos. Creio que a capacidade do 
arquiteto de olhar o mundo de modo diferente é 
uma coisa inata e vai-se apurando no decorrer 
da profissão. Aliás, muitos dos meus projetos são 
fruto de acumulações de experiências feitas em 
trabalhos anteriores. Do ponto de vista concep-
tual, também encontro algumas diferenças: nos 
primeiros projetos (como a Casa de Chá ou o 
Centro de Artes Visuais) defini objetos transi-
tórios e efémeros para dar resposta às novas 
necessidades, em confronto com a estrutura 
patrimonial permanente. Hoje, estou mais inte-
ressado em não confrontar tempos distintos, 
nem diferenciar materialidades separadas: uma 
histórica e outra contemporânea, uma perene 
e outra efémera. Nos últimos projetos, como o 
Laboratório Chimico ou a Casa da Escrita, pro-
curei um tempo híbrido, com uma materialidade 
unificada, estabelecendo a síntese possível entre 
tradição e modernidade.

E o que sente que precisa ainda de aperfeiçoar?
Nesta escolha de uma arquitetura atenta aos 
lugares, próxima da tectónica e associada às 
tradições locais, gostaria de experimentar novos 
materiais, como a arquitetura de terra, adobe, 
ou palha, bem como de integrar, de forma mais 
sistemática, as energias alternativas.

Tem no currículo diversas reabilitações de edifícios 
históricos. Que exigências trazem estes projetos?
Mantendo a coerência formal, compositiva e 
construtiva do edifício – e garantindo a integri-
dade das suas estruturas a manter –, a reinter-
pretação deve ser feita de forma crítica e incisiva, 
aceitando sem receio as sobreposições históri-
cas. A preexistência deve ser enfrentada como 
matéria de projeto, terreno de intervenção sobre 
o qual o arquiteto possa trabalhar, como sempre 
fez, em liberdade e compromisso. Nesse sentido, 
acredito que o primeiro passo para o projeto de 
reabilitação deva ser a análise do edifício, da sua 
história, da sua lógica formal e construtiva e da 
sua relação com o território e/ou paisagem. 

talking to:

JOÃO MENDES 
RIBEIRO

 CENTRO DE ARTES CONTEMPORÂNEAS, AÇORES/AZORES

 CENTRO DE ARTES CONTEMPORÂNEAS, AÇORES/AZORES
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“Há erradamente uma ideia generalizada 
de que inovar implica fazer de novo”

A reabilitação é a nova tendência na arquitetura?
Em Portugal, o excesso de construções novas 
pode abrir um quadro de possibilidades vasto, em 
que, pela primeira vez, inovar possa passar por 
reabilitar e não por construir de novo. O contínuo 
crescimento das cidades portuguesas faz agora 
menos sentido que nunca, sobretudo se tivermos 
em conta a qualidade do património edificado 
ainda por reabilitar. Penso que há erradamente 
uma ideia generalizada de que inovar implica 
fazer de novo. Inovar significa viver de maneiras 
novas os edifícios que temos.

Da sua experiência como docente, acredita que as 
universidades preparam os arquitetos do futuro 
para esta nova realidade?
De facto, vivemos num momento em que creio 
ser necessário que as escolas de Arquitetura 
repensem o seu método, que até agora tem sido 
pensado em função da obra nova. Para além da 
sensibilização dos jovens arquitetos para a prática 
da reabilitação, também é necessário que os em-
presários de construção civil se especializem em 
técnicas de restauro e recuperação de edifícios.

Que desafios enfrenta a arquitetura enquanto 
disciplina?
O desafio principal é conter o crescimento das 
cidades enquanto existirem edifícios por reabilitar. 
Como já referi, construir de raiz não é necessaria-
mente importante. Na minha opinião, o que inte-
ressa é ter espaços que nos deem um sentimento 
de pertença. Há que não ter medo de mexer no 

edifício original e acrescentar algo de novo. As 
alterações podem e devem acrescentar valor.

Tem feito, paralelamente, carreira em cenografia. 
Encontra pontes entre o universo da arquitetura e 
o da cenografia?
Apesar de reconhecer que são disciplinas dis-
tintas, encaro a cenografia como um espaço a 
tratar segundo as regras da arquitetura. Os pro-
cessos e linguagens são comuns à arquitetura 
e feitos a partir de temas como a autenticidade 
material e construtiva (característica antagónica 
à prática cenográfica convencional) ou o recur-
so a objetos cénicos geométricos e modulares. 
Os dispositivos cénicos que desenho têm como 
referência noções de volume, escala, gravidade, 
espessura e densidade, que remetem para a pró-
pria tradição da arquitetura. Tal como a arquitetu-
ra, procuram uma relação com o corpo, afetando 
o modo como o intérprete os experiencia.

Como se vê: arquiteto ou cenógrafo? 
Sinto-me sempre arquiteto. Tal como Lina Bo Bardi 
diz, mais do que cenógrafo, sinto-me um “arquite-
to de cena”. Como já referi, mesmo quando realizo 
cenografias, torna-se evidente que o meu trabalho 
mantém o centro de pesquisa na arquitetura.

You have decades of work under your belt. 
What judgement would you make of the first 
works by the young João Mendes Ribeiro? 
I now feel another maturity, naturally, in 
particular with regard to approaching 
historic contexts. I believe that the archi-
tect’s ability to view the world differently is 
something innate and develops over the 
course of his work. Indeed, many of my 
projects result from the accumulation of 
experiences in previous work. From a con-
ceptual point of view, I can also see some 
differences: in my first projects (such as 
the Casa de Chá or the Centro de Artes 
Visuais) I defined transitory and ephem-
eral objects to address new requirements, 
clashing with the permanent historical 
structure. Today, I am more interested in 
not setting different times against each 
other, nor in differentiating separate 
materialities: one historical and another 
contemporary, one enduring and another 
ephemeral. In recent projects, such as the 
Laboratório Chimico or the Casa da Escrita, 
I have striven for a hybrid time, with a uni-
fied materiality, establishing the summary 
possible between tradition and modernity.

And do you feel that you still need to improve?
In this choice of an architecture that is 
attentive to location, in line with tecton-
ics and associated with local traditions, 
I would like to experiment with new 
materials, such as architecture with earth, 
adobe, or straw, in addition to integrating 
alternative energies more systematically.

Your CV has many rehabilitation projects of 
historic buildings. What demands do such 
projects entail?
Retaining the formal, compositional and 
constructive coherence of the building – 
and ensuring the integrity of the struc-
tures to be retained –, the reinterpretation 
should be made critically and incisively, 
fearlessly accepting historic overlapping. 
The existing structure should be viewed 
as project matter, the terrain upon which 
the architect can work, as he always has, 
freely and committed. In this sense, I 
believe that the first step in any rehabil-
itation project should be analysing the 
building, its history, the logic of its form 
and construction and its relation with the 
territory and/or landscape.

 LABORATÓRIO CHIMICO, COIMBRA

 LABORATÓRIO CHIMICO, COIMBRA
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Nos últimos anos o incremento na atividade legislativa 
acentua o peso nos ombros dos projetistas, através da 
elaboração de novos diplomas que revogam os anterio-
res, total ou parcialmente. Por um lado, regula-se, mas 
por outro desregula-se. A legislação torna-se pesada.
Acresce que as exigências e critérios de avaliação e 
seleção dos projetos tendem a centrar-se em questões 
que envolvem equipamento técnico específico e que dão 
resposta a especialidades e subespecialidades de projeto.
A reabilitação é encarada como uma operação de re-
trofit, em que sobre o objeto arquitetónico, ou o espaço 
público, são aplicados sistemas, redes e equipamentos, 
envelopes térmicos, iluminações eficientes e painéis 
transformadores de energia, dotando o que era até aí 
uma estrutura verosímil de arquitetura, numa constru-
ção certificada de qualidades arquitetónicas risíveis.
As exigências performativas constantes das novas 

normas (nacionais e europeias) esvaziam a invenção, a 
experimentação e a inovação do ato de projeto. O projeto 
passará a ser uma normativa de assemblagem de ele-
mentos e partes e deixa de ser um processo experimen-
tal de desenho e construção que necessitava de tempo.
Assistimos, impávidos, ao insustentável peso da arquitetura.
Mas é possível inverter essa tendência.
Para isso ter-se-á de fazer valer o património conseguido 
com a aprovação em Conselho de Ministros do Decreto-
-Lei sobre a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, 
bem como organizar e sistematizar todo o corpo normati-
vo disperso num prático Código da Construção.
Não se podem nem devem recusar as tendências, 
mas poderemos torná-las mais leves, mais atrati-
vas, mais complexas e menos complicadas e assim, 
resistindo e inovando, voltaríamos a ter a sustentável 
leveza da arquitetura.

In recent years the increase in legislative activity has 
added to the burden shouldered by planners, through the 
elaboration of new diplomas that revoke the previous ones, 
totally or partially. On the one hand, things are regulated, on 
the other deregulated. Legislation is becoming heavy.
Additionally the assessment and selection requirements 
and criteria of projects tend to focus on issues involving 
specific technical equipment and that satisfy project 
specialities and sub-specialities.
Renovation is viewed as if a retrofit, in which systems, 
networks and equipment, thermal envelopes, efficient 
lighting and energy transforming panels are applied to 
the architectural object or public space, turning what was 
until then a credible piece of architecture into a certified 
construction of laughable architectural credentials.
The performance requirements of the new rules (national 
and European) undermine any invention, experimentation 

and innovation in the act of designing. The project will 
become a standardised assembly of elements and parts, 
and stop being an experimental design and construction 
process that requires time.
We are doing nothing as we witness the unbearable 
heaviness of architecture.
But this trend can be reversed.
To do so it will be necessary to make the proper-
ty achieved count with the approval by the coun-
cil of ministers of the decree-law on the National 
Architecture and Landscape Policy, in addition to 
organising and systemising the body of rules within a 
practical Code of Construction.
You cannot and you shouldn’t reject trends, but you can 
make them lighter, more attractive, more complex and 
less complicated and thus, resisting and innovating, we 
will once again have the bearable lightness of architecture.

A sustentável leveza da arquitetura

The bearable lightness of architecture

ARQUITETO  
ARCHITECT

Pedro Ravara

 FIORE NUDO

“There is a generalised view that inno-
vation implies doing something new”

Is rehabilitation the new trend in architecture?
In Portugal, too many new buildings can open 
a vast landscape of possibilities, in which, for 
the first time, innovating can include renovating 
and not building again. The ongoing growth of 
Portuguese cities makes more sense now than 
ever, especially if you take into account the quali-
ty of built heritage yet to be restored.  
I think that mistakenly, there is a generalised view 
that innovation implies doing something new. 
Innovating means experiencing the buildings we 
have in new ways.

In your experience as a lecturer, do you believe 
that universities are preparing the architects of the 
future with this new situation in mind?
In fact, we live at a time in which I believe it is 
necessary for the architecture schools to rethink 
their method, which until now has been thought in 
terms of new builds. In addition to making young 
architects aware of the practice of rehabilitation, 
construction businesses also need to specialise 
in restoration and rehabilitation techniques.

What challenges does architecture face as a field?
The main challenge is to curb the growth of 
cities while there are buildings yet to be reno-
vated. As I already said, building from scratch is 

not necessarily important. In my opinion, what 
matters is having spaces that give you a sense 
of belonging. You need to not be afraid to tamper 
with the original building and add something new. 
The changes can and should add value.

At the same time, you have enjoyed a career in set 
design. Do you see bridges between the world of 
architecture and that of set design?
Despite recognising that they are different fields,  
I view set design as a space to be tackled accord-
ing to the rules of architecture. The processes and 
languages are common to architecture and made 
from subjects such as material and construc-
tive authenticity (a characteristic that conflicts 
with conventional set design practice) or using 
geometrical or modular scenic objects. The sets 
I design have notions of volume, scale, gravity, 
thickness and density as their reference, harking 
back to the very tradition of architecture. As with 
architecture, they strive for a relationship with the 
body, affecting how the actor experiences them.

What do you see yourself as: architect or set 
designer? 
I am always an architect. Just as Lina Bo Bardi 
says, more than a set designer, I see myself as 
a “stage architect”. As I have already said, even 
when I am designing sets, it becomes obvious that 
my work focuses its references in architecture.

[ JOÃO MENDES RIBEIRO ]
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AZUL ELETRIZANTE ELECTRIC BLUE

Lexy Club
  MARIA PIRES      IDEALCOMM, PATRICK ARMBRUSTER

Inspired by kinesis, the Greek word for “movement”, 
designer duo DYER-SMITH FREY has developed 
the interior for the Lexy Club, a sophisticated and 
daring nightclub in Zurich, Switzerland. Concrete, 
stonework and wood are the most common raw 
materials used. Elsewhere, everything is psyche-
delic and surprising. The interplay of LED lighting, 
the geometry of the wallpaper, the cage shaped 
chairs, the DJ booth, and the use of electric blue 
have been organised so as to have an impact in a 
playful way. While the project was being created, 
dialogue with the club’s management ensured the 
designers were able to develop an interior concept 
in which music, light and movement are coordinat-
ed and complement each other.

Inspirado na kinesis, palavra grega para “movi-
mento”, o duo de designers DYER-SMITH FREY 
concebeu o interior do Lexy Club, uma sofisti-
cada e audaciosa discoteca em Zurique, Suíça. 
Betão, alvenaria e madeira são as matérias-
-primas mais comuns. De resto, tudo é psica-
délico e surpreendente. O jogo de luzes LED, a 
geometria do papel de parede, as cadeiras em 
forma de gaiolas, a cabine do DJ e o azul eletri-
zante foram pensados para causar impacto de 
uma forma lúdica. Durante a criação do projeto, 
o diálogo com a direção do clube permitiu aos 
designers desenvolver um conceito de interior 
em que música, luz e movimento se coordenam 
e se complementam.
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Black Cant System 
  ESTELA ATAÍDE      YUJIE LIU

Oculta no segundo piso de uma loja de mobiliá-
rio em Hangzhou, China, esta concept store da 
marca de moda Heike recebe os clientes num 
ambiente inesperado. Desafiando as leis conven-
cionais do comércio de moda, a equipa criativa da 
AN Interior Design projetou um espaço futurista, 
onde toques de prata e detalhes em aço negro 
complementam a madeira e o cimento escuros. 
O projeto monocromático da Black Cant System, 
assinado por Shanwei Weng e Jiadie Yuan, valeu à 
AN Interior Design, em 2016, o prémio World Interior 
of the Year no INSIDE: World Festival of Interiors.

CONTRA CORRENTE

Hidden on the second floor of a furniture store in 
Hangzhou, China, this concept store from fashion 
brand Heike welcomes its customers in an unex-
pected environment. Challenging the convention-
al laws of fashion retail, the creative team at  
AN Interior Design have designed a futuristic 
space, in which dashes of silver and detailing in 
black steel complement dark wood and concrete. 
In 2016 the monochrome project from Black Cant 
System, designed by Shanwei Weng and Jiadie 
Yuan, earned AN Interior Design the World Interior of 
the Year award at INSIDE: World Festival of Interiors.

AGAINST THE FLOW
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Mhondoro Game Lodge
  MARIA PIRES      MHONDORO GAME LODGE

Alvo de uma remodelação em 2015, pelo 
estúdio de arquitetura de interiores All-In 
Living, que interveio no lodge princi-
pal, nas quatro suítes de luxo, na villa, 
no ginásio, no restaurante e no spa, o 
Mhondoro Game Lodge, na África do Sul, 
tornou-se numa experiência de safari 
onde luxo e conforto se aliam. 
Misturando o design local com o europeu, 
os interiores seguem uma arquitetura  
orgânica, com tons terra e texturas 
naturais a condizer com a paisagem, mas 

complementada por peças de concei-
tuadas marcas europeias, criando uma 
sensação de luxo e de “casa longe de 
casa”. Para conferir ao ambiente um cará-
ter único e pessoal, foram criados vários 
elementos de mobiliário personalizado, 
usando materiais robustos e naturais que 
ampliam a ligação à natureza africana.  
O Mhondoro Game Lodge pretende que 
os hóspedes tenham vontade de sentir  
lá fora, na natureza, o que começam a 
sentir lá dentro.

DESIGN AFRICANO E EUROPEU

 

54  

 

55  



AFRICAN AND EUROPEAN DESIGN

Refurbished in 2015, by interior design 
studio All-In Living, which worked on the 
main lodge, the four luxury suites, the 
villa, the gym, the restaurant and the 
spa, the Mhondoro Game Lodge, in South 
Africa, has become a safari experience in 
which luxury and comfort combine. 
Blending local and European design styles, 
the interiors follow an organic architec-
ture, with earth-coloured hues and natural 
textures that match the landscape, yet 

complemented by pieces by renowned 
European brands, creating a sensation of 
luxury and “home away from home”. To 
bring a unique and personal touch to the 
environment, a number of custom pieces 
of furniture were created, using robust and 
natural materials to enhance the connec-
tion to natural Africa. The intention of the 
Mhondoro Game Lodge is for guests to 
want to feel outside, in nature, what they 
start to feel indoors.
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Ladurée Quai des Bergues 
  ESTELA ATAÍDE      1,3 JULIAN SCHLOSSER - TAKA PRODUCTION; 2,4 ANNIK WETTER

DOCE TENTAÇÃO SWEET TEMPTATION 

Since its foundation in 1862, Ladurée has won 
worldwide fame for its irresistible macarons, 
attracting untold customers to its many stores 
spreading its flavours around the globe. Famous 
in its own right, the Hôtel des Bergues, in Geneva, 
opened in 1834, now boasts a new attraction: 
its very own Ladurée outlet. Designed by India 
Mahdavi, the three universes of the French brand 
in the mythical hotel result from a sweet-toothed 
vision, bringing a touch of freshness to Ladurée’s 
sweetness, while transforming the pastry shop, 
the restaurant and the star-studded lounge into a 
sweet garden of fantasies. 

Desde a sua fundação, em 1862, a Ladurée tornou-
-se mundialmente famosa pelos irresistíveis ma-
carons, atraindo um sem número de clientes às 
dezenas de lojas que espalham os seus sabores 
pelo mundo. Famoso por mérito próprio, o Hôtel 
des Bergues, em Genebra, inaugurado em 1834, 
conta agora com um novo atrativo: o seu próprio 
espaço Ladurée.  Assinados por India Mahdavi, os 
três universos da marca francesa no mítico hotel 
suíço resultam de um jogo guloso que adicio-
na um toque de frescura à doçura da Ladurée, 
transformando a pastelaria, o restaurante e a “sala 
estrelada” num doce jardim de fantasias.
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Hôtel Yndō
  MARIA PIRES      1,2,4 PIERRE CARTON; 3 SÉBASTIEN CARRIER

LUXO EM BORDÉUS LUXURY IN BORDEAUX

Localizado no centro de Bordéus, França, o Hôtel 
Yndō está instalado numa mansão do século XIX 
cuja remodelação lhe preservou a essência do 
passado, adicionando-lhe uma decoração con-
temporânea. Agnes Guiot du Doignon, a proprie-
tária, apaixonada por arquitetura e design, con-
cebeu cada uma das 12 suítes, elegendo peças 
de grandes designers (irmãos Campana, Hubert 
Le Gall, Tom Dixon, Tina Frey) e recolhendo outras 
que foi encontrando nas suas viagens pelo 
mundo, criando atmosferas diferentes em cada 
espaço e conferindo-lhes conforto e sofisticação.

Located in the centre of Bordeaux, France, the 
Hôtel Yndō is housed within a 19th-century man-
sion, the renovation of which has preserved the 
essence of the past, adding to it a contemporary 
décor. Agnes Guiot du Doignon, its owner, who 
is passionate about architecture and design, 
has created every one of the 12 suites, choosing  
pieces by major designers (Campana brothers, 
Hubert Le Gall, Tom Dixon, Tina Frey) and picking 
up others while travelling the globe, creating dif-
ferent atmospheres in every space and endowing 
them with comfort and sophistication.
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BECYCLE
  ESTELA ATAÍDE      1,2 SVEN PHILIPP; 3 WALDEMAR SALESSKI

Apresentado como o primeiro boutique fitness 
studio em Berlim, o Becycle combina bicicletas 
hi-tech com uma atmosfera de clube noturno. 
Apostando num conceito original, fugindo dos 
padrões dos health clubs tradicionais, o Becycle 
foi pensado para um target urbano, que valoriza a 
estética do local onde se exercita. Considerando 
estes elementos, o gabinete Lien Tran Interior 
Design projetou um espaço de traços geométri-
cos, cuja seleção cromática oscila entre o negro e  
dourado, que predominam na receção, estúdio de 
cycling e balneários, e o branco que reina no bar 
e no estúdio de ioga.

Presented as the first boutique fitness studio  
in Berlin, Becycle combines hi-tech bicycles with 
a nightclub atmosphere. Focusing on an original 
concept, steering away from traditional health 
club styling, Becycle has been designed for an 
urban clientele, which values the looks of the 
place in which they exercise. Considering these 
elements, the Lien Tran Interior Design practice 
developed a space of geometric lines, the colour 
palette of which swings between black and gold, 
which predominate in the reception, cycling 
studio and changing rooms, and white, which 
prevails in the bar and the yoga studio.

GEOMETRIA DESPORTIVA SPORTS GEOMETRY 
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Si-Pu Nabe
  MARIA PIRES      LU HAHA

Rompendo com o conceito tradicional de res-
taurante, o Si-Pu Nabe conta com 27 salas, com 
diferentes graus de privacidade, de tamanhos 
diversos e com várias capacidades, consoante 
o número de comensais, ainda que possua uma 
área central e aberta.
Este projeto para uma área de 750 m2, em 
Xangai, China, teve a assinatura do gabinete 
Golucci International Design, que se inspirou nos 
seculares spas asiáticos. Os espaços de refeição 

semifechados são divididos por telas de madeira 
verticais, curvadas, criando ritmo e flexibilidade 
nos espaços interiores. Tiras de luzes no chão, 
tendo por base um design de iluminação que 
evoca um vapor ascendente, dão a sensação de 
se estar numa floresta acima das nuvens.  
À entrada, os clientes são convidados a tirar os 
sapatos, sendo-lhes oferecidos chinelos descar-
táveis. O piso radiante permite que mantenham 
os pés sempre quentes.

RESTAURANTE OU SPA?

Breaking away from traditional restau-
rant concepts, Si-Pu Nabe has 27 dining 
rooms, with varying levels of privacy, in 
assorted sizes and with a range of abili-
ties, depending on the number of guests, 
although it does have an open, central 
area too.
This project for an area of 750 sqm, in 
Shanghai, China, was developed by the 
Golucci International Design practice, 
which drew its inspiration from ancient 
Asiatic spas. The partially closed dining 
spaces are separated by vertical, curved 
wooden screens, creating rhythm and 
flexibility in the interior areas. Strips of 
lights on the ground, based on a lighting 
design that evokes rising steam, give the 
sensation of being in a forest above the 
cloud line. On entering, guests are invited 
to remove their shoes, and given dis-
posable slippers. The under floor heating 
ensures their feet remain nice and warm.

RESTAURANT OR SPA?
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Luna Salon
  MARIA PIRES      KYLE YU

Numa área com 45 m2 teria de nascer um 
salão de cabeleireiro funcional e acolhedor. 
O projeto foi do estúdio Soar Design e o 
Luna Salon foi inaugurado em 2016, em 
Changhua, Taiwan. 
Para superar a planta longa e a limitação 
de espaço, os designers optaram por 
não separar a sala de espera da sala de 
trabalho e, em vez disso, organizaram 
as duas áreas em torno de uma enorme 
mesa retangular. No centro da mesa, 
espelhos circulares e movíveis com bases 
de madeira separam as duas áreas e, do 
alto, pendem candeeiros que emitem uma 

luz suave. As pias do salão pousam numa 
plataforma de madeira e estão separadas 
do restante espaço por um armário de 
aço. Ao longo do salão, os produtos estão 
expostos em prateleiras de madeira e em 
painéis de aço.
A pintura foi removida, para que as pa-
redes evidenciassem os seus materiais 
originais, tornando a atmosfera “mais 
perto da natureza” e exibindo a beleza da 
‘imperfeição’ e do ‘inacabado’. Porque os 
movimentos do cabeleireiro e os estilos 
que ele cria devem ser os protagonistas 
do espaço.

A BELEZA DA IMPERFEIÇÃO
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A functional and welcoming hairdressing 
salon was required for an area of just 
45 sqm. The project was developed by the 
Soar Design studio and Luna Salon was 
opened in 2016, in Changhua, Taiwan. 
To get past the elongated footprint and 
limited space, the designers chose not to 
separate the waiting room from the salon 
itself and, instead, they organised the two 
areas around a huge rectangular table. 
In the table’s centre, circular, movable 
mirrors with wooden bases separate the 
two areas and, from above, lamps hang 
down, emitting soft light. The salon’s wash 
basins rest on a wooden platform and are 
separated from the rest by a steel cabinet. 
Products are displayed on wooden shelves 
and steel panels throughout the salon.
The paint was stripped so that the walls 
could reveal their original materials, bring-
ing the atmosphere “closer to nature” 
and exposing the beauty of ‘imperfec-
tion’ and of the ‘unfinished’. Because the 
hairstylist’s movements and the styles he 
creates should take the lead in this space.

THE BEAUTY OF IMPERFECTION



Gnomo
  MARIA PIRES      LUIS BELTRAN

O estúdio Masquespacio foi o eleito para projetar 
o interior do novo lar da loja Gnomo, especializada 
em objetos de decoração originais, em Valência, 
Espanha. Decidindo manter o aspeto eighties do 
espaço anterior, os designers deram-lhe, contudo, 
um toque de contemporaneidade. O piso de granito 
de cor suave e as paredes brancas foram reavi-
vados com elementos amarelos, azuis e verdes 
para tornar o ambiente alegre e divertido. Projetado 
exclusivamente para a Gnomo, o mobiliário que 
expõe os produtos é móvel, para que seja possível 
mudar a exposição a qualquer momento.

The Masquespacio studio was chosen to come up 
with the design for the interior of the new home 
of the store Gnomo, which specialises in original 
decorative objects, in Valencia, Spain. Choosing to 
retain the 80s feel of the previous space, the de-
signers have nonetheless given it a touch of con-
temporary flair. The soft coloured granite flooring 
and the white walls have been brightened up with 
yellow, blue and green elements, to inject a touch 
of life and fun. Created exclusively for Gnomo, the 
furniture used to display products can be moved, 
so that you change what’s on show at any moment.

EIGHTIES CONTEMPORÂNEO CONTEMORARY EIGHTIES 
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Cups Nine
  ESTELA ATAÍDE      SPATHIS KOSTAS

Contornando os apenas 70 m2 de espaço 
disponíveis, os arquitetos do Normless 
Architecture Studio apostaram em fron-
teiras subtis entre interior e exterior para 
proporcionar uma confortável sensação 
de amplitude e “aumentar” a área do Cups 
Nine, que abriu portas recentemente em 
Trikal, Grécia. Entrando no café/patisserie, 
é a decoração que imediatamente prende 
o olhar, que acompanha os azulejos 
pretos hexagonais que decoram o balcão 
de madeira e “escorrem” para o chão, per-
correndo o espaço e coabitando com os 
incríveis murais que decoram as paredes, 
assinados pelo artista Asteris Dimitiou.

Getting around just 70 sqm of availa-
ble space, the architects at Normless 
Architecture Studio focused on subtle 
boundaries between indoors and out, to 
provide a comfortable sensation of space 
and to “increase” the area of Cups Nine, 
which recently opened its doors in Trikal, 
Greece. Entering the café/patisserie, the 
décor is what immediately grabs your 
attention, with the eye drawn to the hex-
agonal black tiles decorating the wooden 
counter and “dripping” down to the ground, 
before flowing throughout the space, joined 
by incredible murals decorating the walls, 
created by artist Asteris Dimitiou.

NEGRO COMO CAFÉ BLACK LIKE COFFEE 
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Tattoaria House
  MARIA PIRES      ALESSANDRO GUIMARÃES

Localizada em São Paulo, Brasil, onde outrora 
funcionava uma oficina mecânica, a Tattoaria 
House é um espaço colaborativo para tatuadores 
de todo o mundo e, simultaneamente, uma área 
multiusos, onde coabitam também uma loja, um 
bar, uma barbearia e um espaço para eventos. 
Nos 241 m2, as várias zonas foram divididas 
por cortinas, para que se possam transformar 
num grande salão. Os móveis, desenhados pelo 
Studio dLux, são de madeira OSB, e a represen-
tação artística das paredes é de Diego Mouro.  
A fachada foi mantida, mas decorada com irre-
verentes graffiti.

Located in São Paulo, Brazil, in what was once a 
car mechanic’s workshop, Tattoaria House is a 
collaborative space for tattooists from around the 
globe and, at the same time, a multipurpose area, 
featuring a shop, a bar, a barber’s and an events 
space. The various areas of the 241-sqm space 
have been split up with curtaining, so that they 
can be transformed into a large hall. The furniture, 
designed by Studio dLux, is made of OSB board, 
while the artwork on the walls is by Diego Mouro. 
The façade was retained, but decorated with 
irreverent graffiti.

ESPAÇO IRREVERENTE

IRREVERENT SPACE
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  ESTELA ATAÍDE      1-5 BRUNO BARBOSA; 6 ANA PAULA CARVALHO

Creating spaces that make people happy is Lígia Casanova’s motto. Comfortable and harmonious spaces, 
spaces with a soul and personality. This has been her work ethic ever since she gave up Graphic Design to begin 
designing interiors that make the people who inhabit them feel cosy and happy. The delicate approach she makes 
to each new work can be seen in projects around the world and the discreet beauty of her designs has already 
led to many awards, in particular an A’ Design Award, in the Interior Space and Exhibition Design category, with 
the Ethnic Christmas Home project. Public or private, in Portugal, in Brazil or in Australia, what is certain is that 
every environment designed by Lígia Casanova is created to provide a stage for affection and emotion.

“I always want to improve the quality of my work”

Criar espaços que tornem as pessoas felizes é a máxima de Lígia Casanova. Espaços confortáveis e harmo-
niosos, espaços com alma e personalidade. Assim tem desenvolvido o seu trabalho desde que abandonou o 
Design Gráfico para projetar interiores que tragam aconchego e felicidade a quem por eles passa. A delica-
deza com que aborda cada novo trabalho está presente em projetos um pouco por todo o mundo e a beleza 
discreta dos seus designs já se traduziu em vários prémios, nomeadamente um A’ Design Award, na categoria 
Interior Space and Exhibition Design, com o projeto Ethnic Christmas Home. Públicos ou privados, em Portugal, 
no Brasil ou na Austrália, certo é que todos os ambientes assinados por Lígia Casanova são pensados para 
serem palco de afetos e emoções.

“Quero sempre melhorar a qualidade do meu trabalho”

talking to:

LÍGIA CASANOVA

Depois de se formar em Design, fez uma pós-gra-
duação e trabalhou em Design Gráfico. O que im-
pulsionou a mudança para o Design de Interiores?
O facto de querer ser mãe levou-me a sair das 
agências de publicidade e a trabalhar como free-
lancer em casa. Quando os clientes me visitavam 
comentavam que a minha casa era diferente e 
gostavam muito. Por vezes perguntavam-me por 
que não fazia projetos de interiores… Até que, 
há 23 anos, um amigo me desafiou para fazer a 
casa dele e desde aí não parei.

A formação e experiência em Design Gráfico traz-
-lhe alguma mais-valia no universo dos interiores, 
uma visão diferente dos espaços? 
Sim, para mim uma casa é como um livro, todas 
as divisões estão ligadas entre si com um fio 
condutor entre elas.

Como definiria a sua assinatura enquanto designer 
de interiores?
A minha assinatura é make room for happiness 

e fico sempre feliz quando os clientes me dizem 
que se sentem muito melhor depois de eu ter 
realizado um projeto em casa deles.

Quando projeta um ambiente qual é o propósito 
máximo?
Como designer que sou de formação, defino um 
conceito e faço um projeto que assenta em três 
bases: que seja o mais prático, confortável e 
funcional possível, tendo em atenção as necessi-
dades dos clientes.

Como se desenrola o seu processo criativo?
Existem projetos enormes que posso fazer em 
apenas um dia, outros pequenos que podem 
levar uma semana. Acima de tudo trabalho por 
intuição e de forma natural, mas como perfecio-
nista que sou, por vezes entusiasmo-me e até 
faço mais do que uma proposta.

Os seus projetos são muito ecléticos em termos 
de estilos. Há alguma tendência no design que a 

[ LÍGIA CASANOVA ]
[ LÍGIA CASANOVA ]
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After studying design, you took a postgraduate 
course and worked in Graphic Design. What led to 
you switching to Interior Design?
The fact that I wanted to have children led me 
out of advertising agencies and into working as a 
freelancer at home. When clients visited me they 
would tell me that my house was different and 
that they really liked it. Sometimes they asked 
me why I didn’t design interiors... Until, 23 years 
ago, a friend challenged me to do his house and I 
haven’t looked back since.

Did your Graphic Design studies and experience 
bring any advantages to the field of Interior Design, 
or a different vision of spaces? 
Yes, for me a house is like a book. Every room is 
interconnected with a common thread.

How would you define your style as an interior 
designer?
My style is ‘make room for happiness’, and I am 
always really happy when my clients tell me that 
they feel much better after I have completed a 
project in their home.

When you design an environment, what is your 
chief purpose?
As the trained designer that I am, I define a 
concept and create a project based on three 
things: to make it as practical, comfortable and 
functional as possible, taking into account client 
requirements.

How does your creative process develop?
There are huge projects that can take me just a 
day, other small ones that can take a week. Above 
all else, I work intuitively and naturally, but as I am 
a perfectionist, I sometimes get carried away and 
do more than just one proposal.

Your projects are very eclectic in terms of style. Is 
there a design trend that influences you in particu-
lar or do you prefer to soak up as many different 
styles as you can? 
I soak up what I see and like. My mother used 
to tell me that I had a knack for forgetting bad 
things that happen; maybe that’s why I can soak 
up the good things (she laughs). I really like the 
Scandinavian and zen style; we Latinos need 

“ Gosto muito de estilo escan-
dinavo e zen, mas nós latinos 
precisamos de mais alma”

influencie particularmente ou prefere “beber” ao 
máximo de diferentes estilos? 
Vou absorvendo o que vejo e gosto. A minha mãe 
costumava dizer-me que eu tinha uma capacida-
de para esquecer o que de pior se passava, tal-
vez por isso consiga absorver mais coisas boas 
(risos). Gosto muito de estilo escandinavo e zen, 
mas nós latinos precisamos de mais alma. Talvez 
seja esse o meu estilo, tendo em muita atenção o 
conforto e a harmonia.

Que materiais privilegia?
Quanto mais ecológico e orgânico melhor, adoro 
que as peças tenham o ar craft.

É o todo que define a essência do espaço ou há 
objetos chave que mudam a personalidade de 
uma divisão? 
Num todo tem que haver harmonia, mas deve 
haver objetos que façam a diferença e personali-
zem cada projeto.

Recorre a artigos de coleção ou prefere encomen-
dar peças?
Depende do budget e do projeto em questão, 
mas tento sempre que seja original.

Que reflexo têm reconhecimentos como o  
A’ Design Award que venceu em 2016?
A nível internacional, faz com que tenha mais 
convites para a divulgação do meu trabalho, em 
livros e revistas, e na aquisição de clientes inter-
nacionais. A nível nacional não tanto.

Sente que o seu trabalho é mais reconhecido no 
estrangeiro? Por que acha que isso acontece?
Sinto. Talvez por ser assim que as coisas funcio-
nam em Portugal. No estrangeiro o que conta é 
a qualidade do trabalho. Colegas e fornecedores 
estrangeiros dizem-me muitas vezes que não 
entendem como é que nós portugueses, que 
temos um país com uma capacidade enorme 
para executarmos tudo o que quisermos e com 
excelentes designers, não o fazemos. Deveriam 
arriscar e apostar muito mais nos designers por-
tugueses, existem cá excelentes profissionais, 
mas infelizmente muitos têm que emigrar e só 
então é que são reconhecidos.

O que podemos esperar de Lígia Casanova em 2017? 
Que quero sempre melhorar a qualidade do 
meu trabalho.
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O light design ou design de iluminação é uma disciplina 
entre a arte e a ciência que incide no controlo e projeto 
da luz, que pode ser artificial ou natural, e que cada vez 
mais se assume como uma especialidade importante 
complementar ao projeto de arquitetura. É impossível, 
não falar de luz quando se projeta um espaço arquite-
tónico. Le Corbusier já dizia que “a arquitetura é o jogo 
sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a 
luz”. Na arquitetura, através da luz, definem-se planos 
e volumes, revelam-se texturas, acentuam-se cores, 
moldam-se ambientes, permitem-se elaborar tarefas 
garantindo a funcionalidade dos espaços. 
A luz, seja ela natural ou artificial, é inegavelmente uma 
qualidade do espaço arquitetónico que não pertence so-
mente à arquitetura, mas também à natureza, quer seja 
pela regulação do dia e da noite quer pelo próprio ritmo 
circadiano e biológico dos seres humanos. 

Esta complexidade imaterial da luz, não apenas no cam-
po estético e funcional, mas também ao nível do bem-
-estar e da eficiência energética, tem vindo a fomentar a 
procura desta disciplina. O surgimento de novas tecno-
logias no campo da iluminação, como o LED e a domó-
tica, e uma maior consciencialização da importância da 
redução da pegada ecológica alteraram o paradigma do 
projeto de iluminação. Hoje a iluminação tornou-se cada 
vez mais exigente do ponto de vista técnico, mas por 
outro lado veio permitir uma maior variabilidade e é um 
potenciador da metamorfose dos espaços. Contudo, a 
ausência duma reflexão sobre o papel da luz em cada 
projeto pode comprometer a sua qualidade arquitetónica. 
Citando Oscar Niemeyer, “uma boa iluminação levanta 
uma arquitetura medíocre, e uma iluminação ruim acaba 
com o melhor projeto”.

Lighting design is a field somewhere between art and 
science, which focuses on controlling and designing light, 
whether this be artificial or natural, and which is increas-
ingly becoming an important speciality to complement 
architectural design. It’s impossible not to talk about light 
when designing an architectural space. Le Corbusier 
once said: “architecture is the masterly, correct and 
magnificent play of masses, brought together in the 
light”. In architecture, levels and volumes are defined 
through light, textures are revealed, colours are accen-
tuated, settings are moulded, and tasks are enabled, 
ensuring the functionality of spaces. 
Light, whether natural or artificial, is undeniably a quality 
of the architectural space, which belongs not only to 
architecture, but also to nature, whether for how it reg-
ulates day or night or for the body clocks and biological 
rhythms of human beings. 

This intangible complexity of light, not only in terms of 
aesthetics and function, but also with respect to well-
ness and energy efficiency, has fostered a growing 
interest in this field. The appearance of new lighting 
technologies, such as LEDs and home automation, joined 
by a growing awareness of the importance of reducing 
your ecological footprint, have changed the direction of 
lighting design. Today lighting has become increasingly 
exacting in technical terms, but on the other hand it has 
allowed for greater variability and enabled spaces to 
be transformed. Nonetheless, not considering the role 
of light when designing a house could compromise its 
architectural quality. To quote Oscar Niemeyer: “good 
lighting lifts mediocre architecture, and terrible lighting 
puts an end to the finest project”.

Sobre projetar a luz...

About designing light...

DESIGNER DE ILUMINAÇÃO
LIGHT DESIGNER

Paula Rainha

more soul. Maybe that’s my style, paying great 
attention to comfort and harmony.

What materials do you favour?
The more ecological and organic the better; I love 
it when pieces have a ‘craft’ look to them.

Is it everything that defines the essence of a space 
or are there key objects that change the personal-
ity of a room? 
There has to be harmony in a whole, but there 
should be objects that make a difference and 
personalise each project.

Do you use pieces from collections or do you prefer 
to commission pieces?
It depends on the budget and on the project in 
question, but I always strive to be original.

What impact do awards have, such as the A’ Design 
Award, which you were given in 2016?
Internationally speaking, it means that I am invit-
ed more often to promote my work, in books and 
magazines, and in acquiring international clients. 
Nationally, not very much.

Do you feel that you receive more recognition for 
your work abroad? Why do you think this happens?
I do, yes. Maybe because that’s the way things 
work in Portugal. Abroad, what counts is the qual-
ity of the work. Foreign colleagues and suppliers 
often tell me that they don’t understand why we 
Portuguese, as a country that is able to do what-
ever it wants, with excellent designers, doesn’t do 
so. They should take a chance and invest much 
more in Portuguese designers; there are some 
excellent professionals here, but unfortunately 
they have to leave the country before they can 
get any recognition.

What can we expect from Lígia Casanova in 2017? 
That I always want to improve the quality of my work.

“I really like the Scandinavian and 
zen style; we Latinos need more soul”
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Recorrendo a cores e formatos diferen-
tes para criar peças originais, a marca 
Veegadesign apresenta iluminação, aces-
sórios e mobiliário feito à mão que adicio-
nam um toque inesperado à decoração. 
Recorrendo a uma perspetiva inovadora 
sobre técnicas e objetos, a designer Veega 
Tankun recupera técnicas tradicionais dos 
têxteis como tricô, crochê e tecelagem, 
que aplica na sua divertida coleção. Assim 
acontece, por exemplo, com a cadeira 
Needle (na imagem), que combina uma es-
trutura de madeira com um divertido forro 
em tecido, uma combinação que garante 
conforto e durabilidade estrutural. 

Using a range of colours and formats to 
create original pieces, Veegadesign of-
fers lighting, accessories and handcraft-
ed furniture, which add an unexpected 
touch to the décor. Adopting an inno-
vative perspective on techniques and 
objects, designer Veega Tankun reclaims 
traditional textile techniques, such as 
knitting, crocheting and weaving, which 
she then applies to her fun collection. 
This is the case, for example, with the 
Needle chair (in picture), which combines 
a wooden frame with a fun fabric lining, 
a blend that guarantees comfort and 
structural durability.

Veegadesign

Inspired by the sophisticated retro feel of Art 
Deco, the new wallpaper suggestions from 
Texturae expertly recall the timeless elegance 
of that period, adding contemporary flair to it. 
After its debut collection influenced by the hues 
and textures of nature, in this new collection 3D 
geometric patterns prevail. In addition to being 
able to be printed on vinyl or fibreglass mediums, 
Texturae patterns are printed exclusively with wa-
ter based paints, which are odour free, non-flam-
mable and nickel free, ensuring their suitability in 
decorating the most varied of spaces. 

Inspirada nas sofisticadas linhas retro da Art 
Deco, as novas propostas de papéis de parede 
da Texturae recuperam com mestria a elegân-
cia intemporal daquela era, adicionando-lhe um 
traço contemporâneo. Depois de uma coleção 
de estreia influenciada pelos tons e texturas da 
natureza, nesta nova coleção reinam os padrões 
geométricos 3D. Além de poderem ser impres-
sos em vinil ou base de fibra de vidro, os padrões 
Texturae são impressos exclusivamente com 
recurso a tintas à base de água, totalmente sem 
odor, não inflamáveis e livres de níquel, sendo, 
portanto, totalmente adequados para utilização 
nos mais variados espaços.

Texturae
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Sky B Plane
Numa idade em que a imaginação voa alto e o 
céu é o limite para todos os sonhos e planos, o 
quarto de uma criança é palco de infinitas brin-
cadeiras e sonhos de futuro. Inspirando-se em 
Leadbottom, personagem do filme “Planes”, da 
Disney, a Circu propõe magia e fantasia com uma 
cama temática que promete fazer as delícias dos 
mais pequenos apaixonados pela aviação. Mais 
do que uma simples cama, a Sky B Plane pode 
fomentar diversas encenações e horas de brin-
cadeiras originais. Mesmo os detalhes práticos 
foram pensados para serem divertidos: algumas 
malas de viagem facilitam a subida para a cama, 
as asas do avião têm espaço de arrumação e o 
interior da cama é estofado a veludo, garantindo 
o máximo de conforto. 

Kit del Legnamé
Eleito o Melhor Jovem Designer no Salone 
del Mobile.Milano Award, Giacomo Moor 
recorre à sua paixão pela madeira para 
desenhar e produzir peças únicas, que 
combinam design rigoroso com habi-
lidade artesanal. Exemplo disso é o Kit 
del Legnamé, uma caixa de ferramentas 
que inclui seis utensílios essenciais ao 
trabalho de todos os artesãos dedicados 
à arte de esculpir a madeira. Para projetar 
este kit, o designer italiano contou com 
o conhecimento do marceneiro Giordano 
Viganò, cuja colaboração foi crucial na 
criação dos diversos elementos, que 
combinam de forma ergonómica madeira 
escura com detalhes em bronze. 

Voted Best Young Designer at the Salone 
del Mobile.Milano Award, Giacomo Moor 
turns to his passion for wood to design 
and produce one-off pieces, which com-
bine rigorous design with craftsmanship. 
An example of this is the Kit del Legnamé, 
a tool box that includes six utensils 
essential for the work of any artisan 
dedicated to the art of sculpting wood. 
To design this kit, the Italian designer 
relied on the knowhow of cabinetmaker 
Giordano Viganò, whose collaboration was 
crucial in creating the many elements, 
that ergonomically combine dark wood 
with bronze details. 

   LAILA POZZO

At a time in which imagination is flying high and 
the sky’s the limit for how you plan your liv-
ing space, children’s bedrooms are the setting 
for endless play and dreams about the future. 
Drawing its inspiration from Leadbottom, a char-
acter out of Walt Disney Pictures “Planes”, Circu 
ensures magic and fantasy with a themed bed 
that is certain to delight pint-sized aviation fans. 
More than a simple bed, the Sky B Plane provides 
the stage for endless productions and hours of 
original play. Even its practical details have been 
designed to be fun: pieces of luggage help you 
climb up to the bed; the wings of the plane fea-
ture storage space; and the bed’s interior is lined 
with velvet, ensuring the height in comfort.
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Um excelente aliado no combate à desordem e desar-
rumação, o armário multifuncional Pill pode ser utilizado 
como secretária de trabalho, penteadeira ou mesmo como 
um bar. Esta inteligente solução da Emko, que deve ser 
colocada na parede à altura que melhor convier ao utilizador, 
está equipada com um sistema de prateleiras no interior, 
no qual é possível guardar computadores portáteis, livros, 
documentos ou outros objetos pessoais, que podem ficar 
discretamente arrumados. O sistema de prateleiras foi 
pensado com o propósito de permitir ao utilizador alterá-lo e 
adaptá-lo facilmente às suas necessidades.

An excellent partner for combating clutter and unti-
diness, the multipurpose cabinet Pill can be used as 
a work desk, a dressing table and even as a bar. This 
intelligent solution from Emko, which should be attached 
to the wall to the height that best suits its user, is fitted 
with a shelving system inside, in which you can store 
your laptop, books, documents or other personal items, 
which can be discreetly tidied away. The shelving system 
has been designed so as to allow the user to change it 
and easily adapt it to their needs.

Pill 
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Podspeakers
Back in the 1990s Simon Ghahary presented 
his Podspeakers to the world, loudspeakers 
that broke away from the traditional rectangular 
format. The daring design of curved lines of the 
Podspeakers was developed by Ghahary to offer 
better sound quality than conventional speakers 
and to optimise the audio experience. Continuing 
this desire to innovate, the new generation of 
Podspeakers, recently launched, retains the revo-
lutionary looks of the first models, while adapting 
it to the needs of today’s users, enabling, for 
example, their connection to smartphones or 
computers via Bluetooth.

Corria a década de 1990 quando Simon Ghahary 
apresentou ao mundo as Podspeakers, colunas 
de som que rompiam com o tradicional formato 
retangular. O formato arrojado com traços curvilí-
neos das Podspeakers foi projetado por Ghahary 
para oferecer uma qualidade de som superior às 
colunas convencionais e otimizar a experiência 
de áudio. Dando continuidade a este desejo de 
inovar, a nova geração de Podspeakers, apresen-
tada recentemente, mantém a estética revolu-
cionária dos primeiros modelos e adaptou-se às 
necessidades atuais dos utilizadores, permitindo, 
por exemplo, conectar as colunas ao smartphone 
ou computador através de ligação Bluetooth.

Wing
Designer Katerina Lisakovich wanted to create a 
series of sofas and coffee tables in which mate-
rials would be the key element, both in terms of 
how they look and their function. In the Wing col-
lection, designed for ODESD2 studio, this role was 
given to wood. Harping back to 1950s aesthetics, 
when icons such as Charles and Ray Eames were 
experimenting with making furniture out of ply-
wood, the Wing pieces have very feminine lines, 
with soft and delicate contours, while at the same 
time tough and extremely secure. 

A designer Katerina Lisakovich queria criar uma 
série de sofás e mesas de café nos quais os 
materiais fossem o elemento-chave, tanto no as-
peto visual como no quesito função. Na coleção 
Wing, desenhada para o gabinete ODESD2, esse 
papel foi atribuído à madeira. Remetendo para 
a estética dos anos 1950, quando ícones como 
Charles e Ray Eames experimentavam a produzir 
mobiliário com contraplacado, as peças Wing têm 
linhas muito femininas, com contornos suaves e 
delicados, mas simultaneamente resistentes e 
extremamente seguras. 
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Unveiled at the 2016 London Design Festival, the 
brand Syzygy explores the concepts of authentic-
ity and memory to create products for everyday 
use, giving them a unique character and modern 
touches. Focusing on high-quality materials, Syzygy 
transforms ordinary objects into extraordinary 
pieces. The brand’s debut collection includes table 
ware and candlesticks, in a total of eight pieces of 
geometric lines made in brass and copper. 

Apresentada no London Design Festival 2016, a 
marca Syzygy explora os conceitos de auten-
ticidade e memória para criar produtos de uso 
quotidiano, conferindo-lhes um caráter único e 
toques de modernidade. Apostando em mate-
riais de elevada qualidade, a Syzygy transforma 
objetos banais em peças extraordinárias. A 
coleção de estreia da marca inclui table ware 
e castiçais, num total de oito peças de linhas 
geométricas feitas em latão e cobre. 

Syzygy

Designed by the Lee West Objects studio 
and handcrafted in Vienna by the Auböck 
workshop, Cork Pull proves that design 
can bring interest and personality to the 
simplest of everyday objects. The handle 
is made from thick brass and can be worn 
like a ring, to provide an extra dose of 
force when pulling out a cork. The cork-
screw itself is made of black Teflon coated 
steel, ensuring the clean piercing of corks 
and their easy removal. 

Desenhado pelo estúdio Lee West Objects 
e feito à mão em Viena pela oficina 
Auböck, Cork Pull prova que o design 
pode conferir interesse e personalidade 
até aos objetos mais simples do quotidia-
no. A pega é feita em latão grosso e pode 
ser utilizada como um anel, para permitir 
uma dose extra de força no momento de 
retirar a rolha. O saca-rolhas em si é feito 
em aço revestido a Teflon, pelo que garan-
te uma perfuração limpa e a fácil remoção 
da rolha. 

Cork Pull
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Fundada em 1992, a Mosaïque Surface 
tem vindo a desenvolver mosaicos em 
pedra feitos à medida, pensados para 
utilização em espaços residenciais ou 
comerciais. Inspirada no clima de roman-
ce e na arquitetura de Paris, a Odyssée 
Collection conduz-nos numa viagem 
de descoberta pelos ex libris da Cidade 
Luz, remetendo para locais como a Place 
Vendôme ou o Hôtel Costes, numa cole-
ção impressionante que conta com mais 
de 20 padrões diferentes, disponíveis em 
mais de 100 pedras naturais, 16 cores de 
vidro veneziano e várias opões de embuti-
mento de metal.

Founded in 1992, Mosaïque Surface has 
long been developing made-to-meas-
ure stone mosaics, designed for use in 
residential or commercial spaces. Inspired 
by the romantic buzz of Paris and its ar-
chitecture, the Odyssée Collection whisks 
you off on a voyage of discovery through 
the highlights of the City of Light, bringing 
to mind places such as Place Vendôme or 
Hôtel Costes, in an impressive collection 
that boasts more than 20 different pat-
terns, available in more than 100 natural 
stones, 16 colours of Venetian glass and 
various metal inlay options. 

Odyssée Collection

Driven by the desire to design innova-
tive furniture, the team at Boulon Blanc 
spent more than two years developing the 
transformable table which is today the 
star turn of the brand’s debut collection. 
After creating more than 20 prototypes, 
the developers came up with the final 
design, which enables the quick transfor-
mation from coffee table to dining or work 
table and vice versa. Steering away from 
the ‘X’ system normally used in tables 
(similar to that used in ironing boards), 
Boulon Blanc has developed an innova-
tive system that allows you, with a single 
touch, to twist the support legs and thus 
change the height of the table.

Impulsionada pelo desejo de desenhar 
mobiliário inovador, a equipa da Boulon 
Blanc passou mais de dois anos a desen-
volver a mesa transformável que é hoje a 
peça estrela da coleção inaugural da mar-
ca. Depois de criar mais de 20 protótipos, 
os criativos chegaram ao design final, que 
permite transformar rapidamente a mesa 
de café em mesa de jantar ou trabalho 
e vice-versa. Fugindo ao sistema em X 
normalmente utilizado em mesas (igual 
ao usado nas tábuas de passar roupa a 
ferro), a Boulon Blanc desenvolveu um 
inovador sistema que permite, com ape-
nas um toque, rodar as pernas de apoio, 
alterando assim a altura da mesa.

Boulon Blanc
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Drawer Case Collection
Boasting clean and sophisticated design, 
the Drawer Case Collection is made up of 
small, elegant boxes, in which to tidy away 
small everyday objects, such as pens, 
business cards and other personal or 
office accessories. Designed by Seiji Oguri 
and Yohei Oki, from id inc., for a collabora-
tive project between the TE and ke shi ki 
brands, the boxes in this minimalist look 
collection result from the harmonious 
combination of two materials: the alumin-
ium ‘drawer’ slides smoothly within the 
leather box, in a frictionless movement. 

De design clean e sofisticado, a Drawer 
Case Collection é formada por peque-
nas e elegantes caixas, que permitem 
arrumar pequenos objetos do quotidiano, 
como canetas, cartões de visita ou outros 
acessórios pessoais ou de escritório. 
Assinadas por Seiji Oguri e Yohei Oki, da 
id inc., para uma colaboração entre as 
marcas TE e ke shi ki, as caixas desta 
coleção de estética minimalista resul-
tam da harmoniosa combinação de dois 
materiais: a “gaveta” em alumínio desliza 
suavemente pela caixa em couro, num 
movimento sem atrito. 

Lembrando os barcos de papel feitos 
entre amigos a partir de uma folha, o can-
deeiro Saily é um elemento surpreendente 
em qualquer decoração, colaborando para 
criar uma atmosfera divertida. Desenha-
do pela Pagani e Perversi, Saily é um dos 
elementos do catálogo de candeeiros re-
cém-apresentado pela Skitsch Lighting, a 
nova ramificação da marca Skitsch, criada 
para colocar no mercado candeeiros atípi-
cos e arrojados. Saily está disponível nas 
versões candeeiro de teto e de mesa. 

Saily

   SHUNTARO

Recalling the paper boats made among 
friends, from a single sheet of paper, the 
Saily lamp adds a surprising touch to 
any décor, helping to create a fun setting. 
Designed by Pagani and Perversi, Saily is 
one of the pieces appearing in the lamp 
catalogue recently unveiled by Skitsch 
Lighting, the new sub-brand of Skitsch, 
created to bring atypical and daring 
lamps to the market. Saily is available in 
ceiling and table lamp versions.
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Com o aproximar dos dias mais quen-
tes, chegam também os convívios ao ar 
livre durante o dia e pela noite dentro. 
Aventurando-se pela primeira vez com 
uma coleção de têxteis de exterior, a 
Hermès apresenta coordenados têxteis 
pensados para adornar terraços, zonas 
de piscina e barcos. Mantendo a elevada 
qualidade que aplica em todas as suas 
criações, nesta coleção para uso exterior 
a Hermès recorre a tecidos técnicos com 
resistência à luz, humidade, cloro e fricção. 
A coleção está disponível em quatro es-
quemas cromáticos: Atlântico, Terracotta 
(na imagem), Esmeralda e Areia.

As warmer weather approaches, get-to-
gethers spent in the open air arrive too, 
throughout the day and well into the night. 
Venturing for the first time into the world 
of outdoor textiles, Hermès presents 
its collection of coordinated upholstery 
developed for decorating terraces, pool-
side areas and boats. Retaining the high 
quality that it applies to its creations, in 
this collection for outdoor use, Hermès 
uses fabrics that are light, humidity, 
chlorine and friction resistant. The collec-
tion is available in four colour schemes: 
Atlantique, Terracotta (see picture), 
Émeraude and Sable.

Hermès

Knotted Cherry
Adding fine materials and a touch of mystery 
and refinement to the little things in everyday life, 
Ghidini1961 presents Knotted Cherry, a jewellery 
box in the shape of a cherry, ideal for keeping 
your most precious treasures. 
Created by designer Nika Zupanc, Knotted Cherry 
comes in two different sizes – a larger one, ideal 
for keeping necklaces, bracelets and other pieces 
of jewellery, and a smaller one, perfect for pro-
tecting the most delicate of earrings and rings. 
Both versions are available with polished brass or 
copper finishes.

Adicionando materiais nobres e um toque de 
mistério e requinte aos pequenos gestos do dia a 
dia, a Ghidini1961 apresenta Knotted Cherry, uma 
caixa de joias com formato de cereja, perfeita 
para guardar os tesouros mais preciosos. 
Assinada pela designer Nika Zupanc, a Knotted 
Cherry existe em dois tamanhos distintos – um 
maior, ideal para guardar colares, pulseiras e 
outras joias, e outro mais pequeno, perfeito para 
proteger os mais delicados brincos e anéis. 
Ambas as versões estão disponíveis com acaba-
mentos em latão polido ou cobre.
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Foi com o propósito de provar que um 
espelho pode ser mais do que um objeto 
desinteressante pendurado na parede 
que o estúdio lituano HEIMA desenhou 
o escultural espelho MUDU. Pensando-o 
mais como uma peça de mobiliário do que 
como um mero acessório, os arquitetos 
da HEIMA não se pouparam na criativida-
de e, durante o processo criativo, tiveram 
quase exclusivamente em mente a com-
ponente estética. Assim nasceu MUDU, 
um espelho onde os contrastes entre 
linhas retas e curvas, entre simplicidade 
de forma e atenção aos detalhes dão ori-
gem a uma peça elegante e inesperada.

With the aim of proving that a mirror can 
be more than an uninteresting object 
hanging on the wall, Lithuanian studio 
HEIMA has designed the MUDU sculptural 
mirror. Imagining it more as a piece of 
furniture than as a mere accessory, the 
architects at HEIMA have excelled in the 
creativity stakes, keeping aesthetics at 
the very forefront throughout the creative 
process. And so MUDU came to light, a 
mirror in which the contrasts between 
straight lines and curves, between sim-
plicity of form and attention to details give 
rise to an elegant and unexpected piece.

MUDU
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A product of the context of studying traditional 
English craft and its relationship to technology, 
developed by designer Christopher Jenner, the 
Rush chair is an original approach to the old art 
of weaving rush matting. Felicity Irons, one of the 
last remaining European craftswomen special-
ising in this kind of work, collaborated with the 
designer in the production of this project, taking 
seven weeks to weave the seat of the chair. The 
12 examples that were produced of the Rush 
chair are available exclusively at Fumi Gallery, in 
Porto Cervo, in Sardinia, Italy.

Nascida no contexto do estudo do artesanato 
tradicional inglês e da sua relação com a tec-
nologia, desenvolvido pelo designer Christopher 
Jenner, a cadeira Rush é uma abordagem original 
à ancestral arte da tecelagem de tapetes de 
junco. Felicity Irons, uma das últimas artesãs da 
Europa especializadas neste tipo de trabalho, 
colaborou com o designer na produção deste 
projeto, tendo dedicado sete semanas a trabalhar 
para tecer o assento da cadeira. Os apenas  
12 exemplares que foram produzidos da cadeira 
Rush estão disponíveis em exclusivo na Fumi 
Gallery, em Porto Cervo, na Sardenha, Itália.

Rush

Italian designer duo Daniel Debiasi and 
Frederico Sandri have created a mini-
malist collection that promises to please 
design buffs that are particularly fond of 
coffee. Designed for Stelton, the Collar 
collection makes a modern approach to 
the art of grinding and making coffee, 
adding a dash of Scandinavian aesthetics 
to objects. In addition to the Collar Coffee 
Grinder, which allows you to grind beans 
by hand, an essential step towards good 
coffee, the collection also includes the 
Collar Espresso Brewer, the ideal tool for 
making the perfect espresso at home. 
Accessories such as the sugar bowl or 
the milk jug complete the collection. 

A dupla italiana de designers Daniel 
Debiasi e Frederico Sandri criou uma 
coleção minimalista que promete agradar 
aos aficionados de design com um gosto 
especial por café. Desenhada para  
a Stelton, a coleção Collar faz uma abor-
dagem moderna à arte de moer e fazer 
café, adicionando um traço de estética es-
candinava aos objetos. Além do Collar Co-
ffee Grinder, que permite moer à mão os 
grãos, passo essencial para um bom café, 
a coleção inclui ainda o Collar Espresso 
Brewer, a ferramenta ideal para fazer um 
espresso perfeito em casa. Acessórios 
como a taça para o açúcar ou o frasco 
para o leite completam a coleção. 

Collar

   MICHAEL FRANKE
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Desenhada por Giuseppe Viganò para a Bonaldo, 
a cama Alvar distingue-se de outros modelos do 
mercado por ser possível adaptá-la às necessi-
dades específicas de cada utilizador, alterando 
a sua configuração através da combinação das 
diversas plataformas almofadadas concebidas 
para formar a cabeceira da cama, o colchão e a 
base. O utilizador pode ainda escolher o tipo de 
acolchoado, o estofo e a cor e, na versão cama 
de solteiro, a Alvar pode ser transformada em 
sofá cama. Apresentada no Salone del Mobile 
2016, a cama Alvar foi recentemente galardoada 
com o Good Design Award 2016. 

Designed by Giuseppe Viganò for Bonaldo, the 
Alvar bed stands out from other models on 
the market as it can be adapted to the specific 
requirements of every user, changing its configu-
ration through the combination of various padded 
platforms, designed to form the headboard of the 
bed, the mattress and the base. The user can also 
choose the kind of padding, the upholstery and 
the colour and, in the single bed version, Alvar can 
be transformed into a sofa bed. Presented at the 
Salone del Mobile 2016, the Alvar bed was recently 
given the 2016 Good Design Award. 

Alvar
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Designed by Cédric Ragot for Italian rug 
brand NODUS, Density rugs are made, 
according to ethical principles, in India, 
where they are carefully produced with 
viscose on a horizontal loom. With a 
standard size of 200 cm by 300 cm, 
despite it being possible to produce them 
in other sizes, these rugs are available 
in four colour versions. In every colour 
version available, the colour varies in 
intensity, bringing depth to the pattern 
and elegance to the room and floor that 
is being decorated. 

Desenhados por Cédric Ragot para a 
marca italiana de tapetes NODUS, os 
tapetes Density são manufaturados, 
seguindo princípios éticos, na Índia, onde 
são cuidadosamente produzidos em 
viscose num tear horizontal. Com uma 
dimensão padrão de 200 cm por 300 cm, 
embora seja possível produzi-los noutros 
tamanhos, estes tapetes estão dispo-
níveis em quatro versões de cores. Em 
cada versão cromática disponível, a cor 
varia de intensidade, conferindo profundi-
dade ao padrão e elegância à divisão cujo 
chão estiver a decorar. 

Density

   IGNAS MALDŽIŪNAS

Assinado pelo designer Thomas Dariel, 
fundador da Maison DADA, o candeeiro 
Object of Discussion exige um segundo 
olhar para o decifrar. Mais do que um 
comum candeeiro de teto, o Object of 
Discussion parece desafiar a lógica e 
estar assente na bola que forma a sua 
base. O abat-jour oversized confere-lhe 
uma escala quase humana, contribuindo 
para que a criação da Maison DADA seja 
provavelmente o elemento de todas as 
atenções no espaço no qual for colocada. 
O Object of Discussion está disponível em 
quatro cores: vermelho, azul, amarelo e 
céladon, enquadrando-se nos mais varia-
dos ambientes e decorações. 

Created by designer Thomas Dariel, 
founder of Maison DADA, the Object of 
Discussion lamp requires a second look to 
decipher it. More than your average ceiling 
lamp, the Object of Discussion seems to 
defy logic as if levitating on the ball form-
ing its base. Its oversized shade gives it 
an almost human scale, ensuring that 
the Maison DADA creation will probably 
be the centre of attention in any space 
it is placed. The Object of Discussion is 
available in four colours: red, blue, yellow 
and céladon, allowing it to fit into the most 
varied of settings and décors. 

Object of Discussion
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Poucos são os adultos que não se lembram 
de brincar com bolas de sabão na infância. 
Relembrando esses momentos mágicos, a OTHR, 
marca que se dedica a produzir produtos impres-
sos em 3D, ajuda a transformar este clássico da 
infância num brinquedo luxuoso e elegante. Feito 
em porcelana e ouro impressos em 3D, o Bubble 
Ball & Wand, desenhado pelo neozelandês Lance 
McGregor, promete fazer a alegria de miúdos e 
graúdos em festas e convívios entre amigos. 

There are few adults that can’t remember the joy 
of blowing bubbles when a child. Recalling these 
magical moments, OTHR, a brand dedicated to 
producing 3D printed products, helps transform 
this childhood classic into a luxurious and elegant 
toy. Made from 3D-printed porcelain and gold, the 
Bubble Ball & Wand, designed by New Zealander 
Lance McGregor, promises to bring joy to young 
and old at parties and get-togethers with friends.

Bubble Ball & Wand 
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talking to:

BISARRO
DANIEL PERA & RENATO RIO COSTA

[ DANIEL PERA & RENATO RIO COSTA ]

It may have recently been considered Intangible Cultural Heritage by UNESCO, but the art of black 
pottery of Bisalhães has long been part of the history and tradition of Vila Real and its people. People like 
Renato Rio Costa, the designer who is a “proud native” of Vila Real and who has made it his life project to 
ensure that the ancestral art of working black clay is kept alive. With this purpose in mind, he has joined 
forces with Daniel Pera, also a designer, and together, in 2015, they created the Bisarro project, aimed at 
enhancing and boosting Bisalhães black pottery with contemporary pieces, while remaining true to the 
origins of the manufacturing process, which has earned this art worldwide recognition.

“Design can be a valuable tool in safeguarding traditions”

Foi recentemente considerada Património Cultural Imaterial da UNESCO, mas a arte da olaria preta 
de Bisalhães faz há muito parte da história e da tradição de Vila Real e das suas gentes. Gente como 
Renato Rio Costa, o designer “orgulhosamente natural” de Vila Real que fez do seu projeto de vida não 
deixar morrer a arte ancestral de trabalhar o barro preto. Com este propósito em mente, aliou-se ao 
também designer Daniel Pera e juntos criaram, em 2015, o projeto Bisarro, que visa valorizar e dinami-
zar a olaria preta de Bisalhães com peças contemporâneas, mantendo sempre, porém, a génese do 
processo de fabrico que valeu a esta arte o reconhecimento mundial. 

“O design pode ser uma valiosa ferramenta na salvaguarda 
de tradições”

Falem-nos um pouco do vosso percurso e de como 
se uniram para criar o projeto Bisarro.
Daniel Pera (D.P.): A ideia original do Bisarro, en-
quanto projeto focado na olaria preta de Bisalhães, 
foi criada pelo Renato, orgulhosamente natural de 
Vila Real. A paixão por Vila Real foi a sua grande 
motivação para identificar o problema da extinção 
desta arte e idealizar uma solução para o mes-
mo. Recentemente, o Renato trabalhou na SPAL 
Porcelanas de Alcobaça e durante este período 
convidou-me (na altura eu era diretor criativo 
da SPAL) para integrar o projeto. O background 
e o know-how de ambos, fortemente ligados à 
cerâmica, dotaram-nos de conhecimentos e 
experiência não só técnicos e criativos, como 
também do mercado. Unidos com a mesma visão 
e pela mesma paixão, temos vindo, desde 2015, a 
amadurecer o projeto e a transformar esta ideia de 
forma a adaptar ao máximo a olaria tradicional de 
Bisalhães e o barro preto ao mercado, respeitando 
sempre a componente artesanal e cultural que 
caracteriza esta arte e este projeto. 

Porquê trabalhar o barro preto de Bisalhães?
Renato Rio Costa (R.R.C.): Inicialmente, começá-
mos movidos pela paixão pela cerâmica e espe-
cialmente pela olaria de Bisalhães, pelo processo 
artesanal que a caracteriza, que nos cativou des-
de o início. O facto de esta olaria estar em vias de 
extinção foi, sem dúvida, um fator importante que 
nos motivou a continuar a trabalhar no projeto. 
Com o desenrolar do projeto, tivemos a perce-
ção de que poderia efetivamente ter sucesso e 
tornar-se no nosso projeto de vida. 

O que distingue as vossas peças da olaria tradicio-
nal em barro preto?
D.P.: As peças que desenvolvemos para o Bisarro 
são, efetivamente, diferentes das peças tradicio-
nais em barro preto. Esta quebra formal com o 
tradicional é intencional, queremos mostrar que é 
possível desenvolver novas formas, mais contem-
porâneas e ajustadas ao mercado atual, mantendo 
a essência desta tradição e a génese do processo 
de cozedura, agora classificada pela UNESCO. 
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Queremos provar que o design pode ser uma 
valiosa ferramenta na salvaguarda de tradições.

Como se garante a harmonia em peças que mistu-
ram tradição com design contemporâneo?
D.P.: Esta harmonia foi sem dúvida uma preo-
cupação que tivemos em mente desde o início. 
Não queríamos que as nossas ideias, os nossos 
produtos, descaracterizassem esta arte. Mais 
tarde apercebemo-nos de que esta questão 
acabaria por se resolver por si própria. Com todo 
o trabalho de pesquisa realizado, conseguimos 
criar novas formas, funcionais, ajustadas ao 
mercado atual e principalmente às necessidades 
e exigências do consumidor dos dias de hoje. 

Como têm os oleiros reagido aos designs que lhes 
propõem concretizar?
R.R.C.: Ao longo deste processo, desta aventura, 
tivemos a oportunidade de trabalhar com vários 

oleiros. Neste momento estamos a trabalhar com 
um oleiro mais novo, o Manuel Tapada, a nova 
geração de oleiros desta tradição. Os oleiros mais 
antigos de início mostraram-se mais céticos, ao 
ver formas tão diferentes das antigas. No entan-
to, depois de perceberem a missão e os valores 
do nosso projeto, ficaram bastante recetivos 
à nossa inovação. Atualmente, trabalhar com 
gerações mais novas tem sido uma excelente 
oportunidade para inovar e experimentar novas 
formas e técnicas de trabalhar esta tradição.

O barro preto de Bisalhães foi recentemente consi-
derado Património Cultural Imaterial da UNESCO. O 
que significa este reconhecimento para esta forma 
de artesanato e, consequentemente, para o Bisarro?
R.R.C.: A classificação da UNESCO foi, sem 
dúvida, muito importante para a região e prin-
cipalmente para esta tradição. Para nós, foi a 
confirmação de que estamos no caminho certo. 
Acreditamos que novas oportunidades e novos 
horizontes surgirão, não só para a olaria como 
também para os oleiros. O Bisarro continuará a 
trabalhar para impulsionar esta arte e esta tradi-
ção, agora reconhecida mundialmente.

Tell us a little about your journey and how you 
came together to create the Bisarro project.
Daniel Pera (D.P.): The original idea for Bisarro, as 
a project focused on Bisalhães black pottery, was 
created by Renato, a proud native of Vila Real. His 
passion for Vila Real has proved his great moti-
vation behind identifying the problem of the dying 
out of this art and coming up with a solution to 
it. Renato recently worked at SPAL Porcelanas 
de Alcobaça and during this time he invited me 
(at the time I was creative director at SPAL) to 
become part of the project. Our background and 
know-how, with strong ties to ceramics, has given 
us knowledge and experience, both technical and 
creative, and also of the market. United by the 
same vision and the same passion, since 2015 we 
have been developing the project and transform-
ing this idea so as to adapt, as much as possible, 
traditional Bisalhães pottery and black clay to the 
market, while always respecting the artisan and 
cultural component, which characterises this art 
and this project.

Why work with Bisalhães black clay?
Renato Rio Costa (R.R.C.): Initially, we were moved 
by our passion for ceramics and especially for 
Bisalhães pottery, for the artisanal process that 
characterises it, which captivated us from the 
outset. The fact that this pottery style is in dan-
ger of extinction was undoubtedly an important 
factor that has motivated us to keep on work-
ing on the project. With the development of the 
project, we became aware that it might actually 
succeed and become our life project.

What sets your pieces apart from traditional pot-
tery in black clay?
D.P.: The pieces that we develop for Bisarro are, 
indeed, different from the traditional pieces 
made of black clay. This formal break with the 
traditional is intentional; we want to show that it 
is possible to develop new forms, ones that are 
more contemporary and adjusted to the current 
market, while maintaining the essence of this 
tradition and the origins of the firing process, 

“ Não queríamos que as nossas ideias, 
os nossos produtos, descaracterizas-
sem esta arte”
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Tenho feito a gestão de design, de há alguns anos a esta 
parte, de micro empresas a corporações Fortune 500, e re-
parei que existem similaridades que afetam a performance 
do design, mas não as que geralmente são referidas.
Ao longo destes anos, tenho visto inúmeros designers 
atribuírem o estado do design à falta de poder e controlo; 
com o poder vêm discussões infindáveis sobre o valor do 
design e como medi-lo, e com o controlo vêm questões 
de pertença. Na realidade, para além das áreas que mais 
ninguém pode fazer porque requerem capacidade real  
de design, todas as outras áreas por onde o design va-
gueou nos últimos 50 anos são áreas nas quais o design 
não pode ter poder nem controlo.
O design começou por dar forma a coisas e a estilizar, a 
criar visuais e imagens bonitas, balanceando sensibili-
dade artística com criatividade e capacidades técnicas. 
Mas não chegava, e começámos a evoluir para as áreas 
da gestão, da estratégia, das operações, dos serviços, do 
futurismo. As empresas ficaram curiosas, queriam perce-
ber mais sobre o processo criativo e abraçaram o design 
thinking, não o design nem os designers. Alguns desig-
ners conseguiram o seu lugar à mesa, muitas vezes por 

se manterem fiéis ao design mesmo fazendo cedências.
Vale o que vale, três coisas que aprendi:
1)  Não nos devemos preocupar demasiado com a valori-

zação do design nas organizações; tudo o que fazemos 
reflete-se nos resultados da empresa, mesmo que 
façamos design brilhante, se a empresa não tem resul-
tados, o que diz isso do design?

2)  Não nos devemos preocupar demasiado em ter orça-
mentos e equipa grandes. Niguém tem o orçamento 
que pensa precisar, e equipas grandes equivalem a 
grandes dores de cabeça. É melhor ser-se contido e 
focado no que se pode fazer com os meios disponíveis.

3)  Não nos devemos preocupar demasiado com ser-
mos donos de nada, nem mesmo do design. Com a 
pertença vem a responsabilidade, e mesmo o design 
quer que a responsabilidade seja repartida nos bons e 
maus momentos.

*  Managing (design) With(out) Power (referência ao 
livro Managing With Power: Politics and Influence in 
Organizations, Jeffrey Pfeffer, 1993)

I’ve been managing design for a while, in different conti-
nents, from small boutiques to Fortune 500 corporations, 
and there are similar issues affecting the performance of 
design, but often not the ones typically mentioned.
Throughout the years, I have seen countless designers 
attributing the state of design to lack of power and control. 
With power come endless discussions about the value of 
design and how to measure it; and with control issues of 
ownership. But if truth be told, beyond areas that no one 
else can do because they require real design expertise, the 
many areas designers have wandered in the last 50 years 
are ones in which design can have no power or control. 
Design started out by shaping and styling things, 
crafting visuals and pretty pictures, balancing artis-
tic sensibility with creativity and technical skills. But 
this wasn’t enough; we started to evolve into areas of 
management, strategy, operations, services, future 
thinking. Businesses became curious; they wanted the 
creative-solution-oriented process and embraced design 
thinking, not design or designers. Some designers were 

granted a chair at the table, largely by staying true to 
design, while elegantly compromising.
For what it’s worth, there are three things I have learned:
1)  We should not be overly concerned about valuing 

design in organisations; everything we do is reflected in 
company performance, even if we do great design and 
the company doesn’t perform well, what does that say 
about design? 

2)  We should not be overly concerned about having a 
large budget and team; no one has the budget they 
believe they need, and large teams mean large head-
aches. Better to stay lean and focus on what can be 
done with what you have.

3)  We should not be overly concerned about owning 
anything, not even design. With ownership comes 
accountability, and even design wants accountability 
to be shared in good and bad times.

*  From Managing With Power: Politics and Influence in 
Organizations, Jeffrey Pfeffer, 1993

Gerir design sem poder*

Managing (design) With(out) Power*

DIRETOR DE DESIGN AMÉRICAS, PHILIPS LIGHTING 
HEAD OF DESIGN AMERICAS, PHILIPS LIGHTING

José Manuel dos Santos

now recognised by UNESCO. We want to prove 
that design can be a valuable tool in safeguard-
ing traditions.

How do you ensure harmony in pieces that blend 
tradition with contemporary design?
D.P.: Without a doubt, this harmony has been a 
concern that we have had in mind right from the 
outset. We did not want our ideas, our products, 
to mischaracterise this art. We later became 
aware that this issue would eventually resolve 
itself. With all the research work undertaken, we 
have been able to create new, functional forms, 
adjusted to the current market and primarily to 
the needs and demands of today’s consumer.

How have potters reacted to the designs that you 
propose to them to create?
R.R.C.: Throughout this process, this adventure, 
we have had the opportunity to work with several 
potters. At the moment we are working with a 
younger potter, Manuel Tapada, the new genera-
tion of potters of this tradition. From the outset, 
the older potters proved more sceptical, when 
they saw forms so different from the old ones. 
However, once they were aware of our mission 

and of the values   of our project, they became 
very receptive to our innovation. At the moment, 
working with younger generations has proved an 
excellent opportunity to innovate and experiment 
with new forms and techniques of working with 
this tradition.

Bisalhães black clay was recently considered 
Intangible Cultural Heritage by UNESCO. What does 
this recognition mean for this form of craftwork 
and, consequently, for Bisarro?
R.R.C.: UNESCO’s classification has undoubtedly 
been very important for the region and especially 
for this tradition. For us, it was the confirmation 
that we are on the right track. We believe that 
new opportunities and new horizons will come out 
of this, not only for pottery, but also for potters. 
Bisarro will continue to work towards promoting 
this art and this tradition, now recognised around 
the world.

“We did not want our ideas, our  
products, to mischaracterise this art”
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Com uma abordagem baseada em 
conceitos arquitetónicos, a TelmaDA alia 
joalharia a design contemporâneo para 
apresentar propostas diferenciadas e 
com uma linguagem inovadora. Tendo 
a arquitetura como inspiração principal, 
as peças da marca fundada pela arqui-
teta portuense Telma Ferreira são feitas 
à mão, sendo únicas ou parte de séries 
limitadas. Pensada para uma mulher 
contemporânea, versátil e citadina, que 
procura a diferença em tudo o que usa, 
a TelmaDA aposta na experimentação 
material, recorrendo a materiais alterna-
tivos, de origem industrial e associados à 
construção civil.

With an approach based on architectural 
concepts, TelmaDA combines jewellery 
with contemporary design to pres-
ent unique proposals in an innovative 
language. Following this main source of 
inspiration, the pieces from the brand 
founded by Oporto-based architect Telma 
Ferreira are handcrafted, as one-offs 
or part of limited series. Designed with 
contemporary, versatile, urban wom-
en in mind, who strive to be different in 
everything they wear, TelmaDA focuses on 
material experimentation, using alterna-
tive materials, of an industrial background 
and associated with civil construction.

TelmaDA

Depois de projetar um infinito número de 
hotéis, restaurantes e spas, Tom Dixon 
rendeu-se à curiosidade e decidiu 
explorar os universos “do lavatório e da 
banca de cozinha”, acrescentando uma 
inusitada coleção à sua linha de acessó-
rios para a casa – Washing é composta 
por sabonetes e loções hidratantes para 
mãos e, surpreendentemente, um de-
tergente para lavar loiça. Disponíveis nos 
três aromas da marca – London, Royalty 
e Orientalist –, os novos produtos são 
em tudo opostos às restantes ofertas do 
mercado, sendo vendidos em embalagens 
que herdam a inconfundível assinatura do 
designer britânico.

After designing an endless number of 
hotels, restaurants and spas, Tom Dixon 
gave into his curiosity and decided to ex-
plore the universes of the “bathroom and 
the kitchen sink”, adding an unusual col-
lection to his home accessories range – 
Washing is made up of Hand Wash, Hand 
Balm and, surprisingly, Washing Up Liquid. 
Available in the brand’s three scents – 
London, Royalty and Orientalist –, the new 
products are different in every way to 
anything else on the market, and sold in 
packaging that inherits the unmistakable 
signature of the British designer.

Tom Dixon
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Sob o tema Tropical Vibes, a coleção primavera-verão 
da Pelcor é inspirada nos momentos sempre associa-
dos à estação mais quente: viagens, bebidas frutadas e 
coloridas e dias passados em praias exóticas até o sol 
se por. Com este cenário em mente, a marca apresenta 
novas peças em pele de cortiça, de traços depurados e 
contemporâneos. Pensando nas mais variadas situações 
do quotidiano, a Pelcor inclui variados modelos na cole-
ção – malas de mão, malas tipo tote, shopper, satchel, 
clutch ou mochilas. Nesta estação, que marca a entrada 
de uma linha específica para homem, as propostas para 
ambos os sexos assentam numa paleta de cores neutra, 
que além da cor natural da cortiça inclui o marfim, o azul 
profundo e o amarelo vibrante.

Under the theme Tropical Vibes, the spring-summer 
collection from Pelcor is inspired in moments ever 
associated with the warmest season: travel, colourful, 
fruity drinks, and days spent on exotic beaches until the 
sun sets. With this scenario in mind, the brand presents 
new pieces in cork skin, in clean, contemporary lines. 
Designed for the most varied of everyday situations, 
Pelcor includes a range of models in the collection – 
handbags, tote bags, shopping bags, satchels, clutch 
bags and backpacks. In this season, which marks the 
arrival of a range specifically for men, the suggestions 
for both sexes are based on a palette of neutral colours, 
which beyond natural cork colour includes ivory, deep 
blue and bright yellow. 

Pelcor

   CARLOS TEIXEIRA
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Joana Mota Capitão Jewellery é uma 
marca de joalharia contemporânea que 
funde elementos orgânicos com referên-
cias geométricas, criando uma linguagem 
fluida e atual. Inspirando-se nas viagens 
que faz, na natureza, na arte e em tudo o 
que a rodeia, a autora lança a nova cole-
ção Aurora, que representa o nascimento 
de um novo ser, materializado em peças 
elegantes, delicadas e distintas, como 
pulseiras, argolas, anéis, brincos e botões 
de punho, em prata 925, prata 925 com 
plaqué de ouro e prata oxidada.

Joana Mota Capitão Jewellery is a brand 
of contemporary jewellery that blends 
organic elements with geometric referenc-
es, creating a flowing and current language. 
Sourcing her inspiration in the travels she 
makes, in nature, in art and in her sur-
roundings, the designer launches the new 
Aurora collection, which represents the 
birth of a new being, materialised in elegant, 
delicate and distinctive pieces, includ-
ing bracelets, hoops earrings, rings and 
cufflinks, in sterling silver, oxidised sterling 
silver and gold-plated sterling silver.

Joana Mota Capitão Jewellery

Um elegante frasco em forma de gota, 
criado por Todd Bracher, guarda pre-
ciosamente esta nova fragrância Issey 
Miyake. Com uma simples gota, L’Eau 
d’Issey Pure Eau de Toilette promete uma 
explosão de frescura aquática e botâni-
ca. A pureza da água é enriquecida por 
notas cítricas, essência de Neróli, flor de 
Muguet, âmbar cinzento e Cashmeran, 
antecipando o alvorecer da primavera.

An elegant flacon in the shape of a drop, 
created by Todd Bracher, preciously holds 
this new Issey Miyake fragrance. With a sin-
gle drop, L’Eau d’Issey Pure Eau de Toilette 
promises an explosion of aquatic and 
botanic freshness. The purity of water is 
enriched by citrus notes, essence of Neroli, 
lily of the valley, ambergris and cashmeran, 
anticipating the arrival of spring.

Issey Miyake 
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Cityblossom, a coleção de primavera 2017 da 
Longchamp, apresenta uma linha de sabrinas 
pontiagudas adequadas a vários estilos, já que o  
modelo pode ganhar riscas coloridas sobre pele 
faux de crocodilo, exibir uma combinação de 
camurça com cristais ou até surpreender pela 
conjugação de camurça com rede. As sandálias, 
que também fazem parte desta coleção, são igual-
mente rasas e apresentam tiras inspiradas nos ra-
mos das flores. Já as alpercatas podem arrebatar 
pelas tiras coloridas ou pelas flores bordadas.

Cityblossom, the spring 2017 collection from 
Longchamp, boasts a range of pointed ballerina 
flats to match a variety of styles, seeing as the 
model can feature colourful stripes on faux croc-
odile skin, or reveal a blend of suede with crystals 
or even amaze with the combination of suede 
with mesh. The sandals, that are also part of 
this collection, are just as flat and feature strips 
inspired by flower stalks. As for the espadrilles, 
these stand out their colourful stripes or embroi-
dered flowers.

Longchamp

O ritmo pulsante de África, apontada 
como a casa das civilizações modernas, 
é omnipresente na coleção masculina da 
Louis Vuitton para esta primavera-ve-
rão. Evocada através do tratamento dos 
têxteis, do uso de peles exóticas ou do 
recurso a referências à fauna nativa, a 
influência africana surge em parceria com 
a rebelião do conceito London Punk, que 
resgata materiais como couro, resultando 
numa interessante fusão de influências.

The beating rhythm of Africa, held up 
as the home of modern civilisations, is 
omnipresent in the men’s collection from 
Louis Vuitton for this spring-summer. 
Recalled through the treatment of textiles, 
the use of exotic skins or through the use 
of references to native fauna, the African 
influence appears in partnership with the 
rebelliousness of the London Punk con-
cept, which recovers materials such as 
leather, resulting in an interesting fusion 
of influences.

Louis Vuitton

Jade, Jem, Montie e Wendy são os mo-
delos da coleção primavera-verão 2017 
Jimmy Choo eyewear, comercializada 
pela Óptica Boavista. O modelo Montie (na 
imagem), cujo material principal é a trama 
cristalina, apresenta dupla ponte metálica, 
lentes redondas ultra planas e vários tons 
à escolha.

Jade, Jem, Montie and Wendy are the 
models from the spring-summer 2017 
eyewear collection, sold by Óptica 
Boavista. The Montie model (see image), 
the main material of which is acetate and 
strass, features a double metal bridge, 
round ultra flat lenses and comes a in a 
choice of colours.

Jimmy Choo
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Pedro Pedro recebe a primavera-verão com si-
lhuetas fluidas e femininas, que têm nas formas 
assimétricas e na mistura de texturas os seus 
elementos mais marcantes. Assim, nas propos-
tas descontraídas e sofisticadas da coleção Dune 
abunda a mescla de tricotados, veludos, malhas, 
viscose, algodões, sedas, rede de camurça, 
tweeds de linho e pele sintética. No campo cro-
mático, as opções oscilam entre o tom areia, com 
assentos rosa e amarelo, e as nuances de azul, 
contrastadas com preto.

Pedro Pedro welcomes the spring-summer with 
flowing, feminine silhouettes, the most striking 
elements of which are their asymmetric shapes 
and blend of textures. Thus, the relaxed and 
sophisticated suggestions of the Dune collection 
are awash with combinations of knitwear, velvet, 
viscose, cotton, silk, suede mesh, linen tweed and 
faux leather. When it comes to colour, the options 
vary between sand, with dashes of pink and yel-
low, and hints of blue, contrasted with black. 

Pedro Pedro

Foi o desenho urbano da cidade de Berna, 
que se tem mantido quase inalterada 
desde a Idade Média, que inspirou a ter-
ceira clutch desenhada por Odo Fioravanti 
para a Maison 203. Feita exclusivamente 
de nylon sinterizado impresso em 3D, a 
clutch Bern resulta de uma alternância 
sinuosa entre espaços cheios e vazios, 
que lembram a peculiar topografia da 
cidade suíça. Esta interpretação quase 
futurista dos traços medievais de Berna 
está disponível em preto metálico, cobre 
e dourado e é acompanhada por uma fina 
corrente de metal, para ser utilizada sobre 
o ombro.

It was the urban design of the city of Bern, 
which has remained almost unchanged 
since the Middle Ages, that provided  
the inspiration for the third clutch bag 
designed by Odo Fioravanti for Maison 
203. Made exclusively of 3D printed sin-
tered nylon, the Bern clutch results from 
the sinuous alternation between empty 
and filled spaces, recalling the unique 
topography of the Swiss city. This almost 
futuristic interpretation of the Medieval 
outlines of Bern is available in metallic 
black, copper and gold and is completed 
by a thin metal chain to allow it to also be 
worn as a shoulder bag.

Maison 203 

   FEDERICO MARIN
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A Happy Socks lança a sua coleção primave-
ra-verão 2017, captando o espírito espontâneo 
e despreocupado das estações mais quentes. 
Disponível numa variedade de padrões, desde 
sólidos a motivos mais complexos, como cerejas, 
ananases, rosas e ziguezagues, que se juntam 
a padrões clássicos, as meias Happy Socks são 
fabricadas com algodão de alta qualidade. Esta 
coleção também inclui a elegante Dressed, a 
desportiva Athletic, a brincalhona Kids e as novas 
meias Compression, assim como as linhas mas-
culina e feminina Happy Socks Underwear.

Happy Socks has launched its spring-summer 
2017 collection, capturing the spontaneous and 
carefree spirit of the warmer seasons. Available in 
a variety of patterns, from solid to more complex 
motifs, such as cherries, pineapples, roses and 
zigzags, which are joined by classic patterns, 
Happy Socks socks are made from high quality 
cotton. This collection also includes the elegant 
Dressed, the sporty Athletic, the spirited Kids and 
the new Compression socks, as well as the men’s 
and women’s Happy Socks Underwear ranges.

Happy Socks
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Z Zegna 

Criado em 1969, o lendário El Primero 
36’000 VpH da Zenith veste-se agora de 
preto e branco, com o lançamento de dois 
relógios gémeos: preto sobre branco e 
branco sobre preto. A caixa em alumínio 
preto, o mostrador chiaroscuro e a bra-
celete desportiva em borracha perfurada 
revelam uma interpretação fascinante do 
considerado cronógrafo de série mais 
preciso do mundo.

Created in 1969, the legendary El Primero 
36’000 VpH from Zenith is now presented 
in black and white, with the launch of two 
twin watches: black on white and white on 
black. The black aluminium case, the chia-
roscuro dial and the sporty strap in perfo-
rated rubber, reveal a fascinating inter-
pretation of what is considered the world’s 
most precious production chronograph.

Zenith 

Desenhada para uma geração de viajantes ur-
banos, a nova coleção Z Zegna para as estações 
que se avizinham apresenta formas vigorosas e 
silhuetas suaves combinadas com detalhes de 
viagem, assegurando funcionalidade e estilo ao 
tailoring informal e ao sportswear. Uma mistura 
gráfica de cores e padrões 3D viaja numa seleção 
cuidadosa de tecidos de alta performance, como 
linho crispado, algodão e seda.

Designed for a generation of urban travellers, the 
new Z Zegna collection for the coming seasons 
reveals vigorous shapes and soft silhouettes 
combined with travel detailing, ensuring function-
ality and style, informal tailoring and sportswear. 
A graphic blend of colours and 3D patterns trav-
elling in a careful selection of high performance 
fabrics, such as crumpled linen, cotton and silk.

“Change the Reality” é a inspiração por 
trás de todas as linhas da Diadora para 
a primavera-verão de 2017, incluindo a 
linha Heritage, que propõe um estilo cool 
de inspiração rétro. O uso de materiais 
premium e o fabrico italiano unem-se a 
conceitos contemporâneos, como textu-
ras entrançadas e tecidos em malha.

“Change the Reality” is the inspiration 
behind the different ranges from Diadora 
for spring-summer 2017, including the 
Heritage range, which offers a cool, retro 
inspired style. The use of premium mate-
rials and Italian manufacture are com-
bined with contemporary concepts, such 
as braided textures and fabric meshes.

Diadora
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Oferecendo uma visão muito própria de 
um mundo altamente contrastante, a 
coleção primavera-verão 2017 da Carlos 
Gil, Cultural Vibes, transporta-nos atra-
vés de uma viagem que cruza os vários 
continentes e que se concretiza em peças 
femininas e audazes, refletindo o caráter 
da marca. Espelhando o look de uma nova 
geração, que experimenta, reinventa e 
ousa, Cultural Vibes explora várias cultu-
ras, elementos clássicos, volumes, cores, 
estampas e seus significados, resultando 
numa narrativa onde se desenvolvem mis-
turas inusitadas, jogos de pensamentos, 
conceitos e emoções, cores e materiais.

Offering a very particular vision of a highly 
contrasting world, the spring-summer 
2017 collection from Carlos Gil, Cultural 
Vibes, whisks you off on a journey through 
the many continents and is materialised 
in daring feminine pieces, reflecting the 
brand’s nature. Capturing the look of a 
new generation that experiments, rein-
vents and dares, Cultural Vibes explores 
various cultures, classic elements, vol-
umes, colours, prints and their meanings, 
resulting in a narrative in which unusu-
al blends are developed, interplays of 
thoughts, concepts and emotions, colours 
and materials.

Carlos Gil
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Fundada em 2014, a Ana João Jewelry 
apresenta-se no mercado como uma 
marca especializada em joalharia de au-
tor. Colhendo inspiração nas vivências do 
quotidiano, a marca portuguesa apresen-
ta joias que combinam a criatividade da 
designer com a tradição dos ourives do 
norte de Portugal, cuja mestria dá vida às 
criações de Ana João. Todas as peças são 
trabalhadas manualmente, pelo que cada 
joia é exclusiva.

Founded in 2014, Ana João Jewelry is 
presented on the market as a brand spe-
cialising in exclusively-designed jewellery. 
Drawing its inspiration from everyday ex-
periences, the Portuguese brand presents 
jewellery that combines the creativity of its 
designer with the traditions of goldsmiths 
from the north of Portugal, the expertise of 
whom brings life to Ana João’s creations. 
Every piece is handcrafted, ensuring the 
exclusiveness of each one.

Ana João Jewelry

A Pepe Jeans London convida os seus 
seguidores a fazer parte da nova campa-
nha Walk this way, referente à coleção pri-
mavera-verão 2017. Georgia May Jagger  
e Jordan Barrett dão o exemplo, desfilan-
do em Portbello Road, a icónica rua onde 
nasceu a Pepe Jeans London. O repto  
é partilhar nas redes sociais, usando o 
#pepewalkthisway, uma fotografia a desfi-
lar nas ruas do próprio bairro.

Pepe Jeans London invites its followers to 
be part of the new Walk this way cam-
paign, referring to the spring-summer 
2017 collection. Georgia May Jagger and 
Jordan Barrett set the example, walking 
down Portbello Road, the iconic street 
on which Pepe Jeans London came 
into being. The challenge is to share a 
photograph walking down the streets of 
your neighbourhood on social networks, 
quoting #pepewalkthisway.

Pepe Jeans London

Desenhada por Benjamin Hubert, da agência 
Layer, para a start-up suíça Noomoon, Labb é 
uma inovadora bracelete projetada para acom-
panhar a nova geração de relógios Apple. 
Propondo uma fixação segura, sem necessidade 
de recorrer a fivelas complexas, as duas tiras da 
bracelete fixam-se uma à outra graças aos ele-
mentos salientes, presentes numa das tiras, que 
encaixam no padrão regular de furos da outra 
tira. Labb está disponível em branco, preto, azul, 
verde e vermelho.

Layer
Designed by Benjamin Hubert, from the agency 
Layer, for Swiss start-up Noomoon, Labb is an 
innovative bracelet developed to accompany the 
new generation of Apple watches. 
Proposing secure fastening, without the need for 
complex buckles, the two sides of the strap fas-
ten together thanks to a series of corresponding 
holes and protruding elements that join along 
the entire surface. Labb is available in white, 
black, blue, green and red.
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Consciente de que atividades atléticas distin-
tas afetam diferentes grupos de músculos, a 
Nike lançou as novas Zonal Strength Tights, 
leggings que apresentam zonas de compressão 
criadas diretamente na base do tecido, visando 
grupos de músculos-chave de forma a reduzir 
a vibração muscular. Zonal Strenght Running, 
para corrida, e Zonal Strength Training, para os 
vários treinos de ginásio, estão disponíveis para 
homem e senhora.

Aware that different athletic activities affect 
different muscle groups, Nike has launched its 
new Zonal Strength Tights, leggings that feature 
compression zones created directly at the base 
of the fabric, aimed at key muscle groups so as 
to reduce muscular vibration. Zonal Strength 
Running, for running, and Zonal Strength Training, 
for various gym activities, are available for men 
and women.

Nike
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FREAKLOSET
talking about:

  ESTELA ATAÍDE       FREAKLOSET

À medida do seu estilo
Sempre teve nos sapatos o seu “objeto” de elei-
ção enquanto criativa, mas Joana Lemos sempre 
foi, acima de tudo, “fascinada pelo conceito de 
customização”. E foi esta curiosidade pelo infinito 
potencial da personalização que a impulsionou a 
fundar, em 2016, a sua própria marca de calçado, 
com o intuito de reinventar modelos clássicos 
e intemporais, personalizando-os com recurso 
a cores vivas e novos materiais. Definidos pela 
designer como “a mistura perfeita entre o que é 
clássico e o que é contemporâneo”, os sapatos 
criados pela Freakloset têm “um look essencial-
mente clássico, porém muito versátil, devido à 
componente da customização, e com o conforto 
de um sapato desportivo”.
Procurando, desde logo, “passar a ideia de que 
através da customização as pessoas podem 
criar aquilo que quiserem, do mais arrojado ao 
mais conservador”, a designer portuguesa de-
senvolveu a Freakloset em torno desse propó-
sito: oferecer ao cliente a possibilidade de criar 
sapatos feitos à sua medida e adaptados ao seu 
estilo pessoal. Para isso, basta entrar no site da 
marca, escolher o modelo a “editar” e personali-
zá-lo ao seu gosto, selecionando a cor do corpo 
do sapato, da sola, dos cordões e ainda dos 
counters (parte traseira do sapato, onde encosta 
o tornozelo). Feita a encomenda, decorrem cerca 
de três semanas até à entrega, visto que cada 
par é cuidadosamente feito à mão, em São João 
da Madeira, por uma equipa de artesãos expe-
rientes, que combinam a experiência de décadas 
de trabalho com as mais inovadoras técnicas 
de confeção. Para garantir conforto extra e um 
toque mais desportivo aos sapatos, além das 
peles italianas e espanholas, utilizadas no corpo 
do sapato, a Freakloset recorre a neopreno para 
os counters.

O método já conquistou o mercado e, atual-
mente, 55% a 60% dos sapatos vendidos pela 
marca são personalizados pelo cliente, sendo 
que as restantes vendas saem das combina-
ções desenvolvidas para as coleções fixas da 
Freakloset, cuidadosamente pensadas para um 
target urbano, que valoriza designs originais e 
materiais de qualidade. “Apesar de nos pautar-
mos pela simplicidade e minimalismo, as pessoas 
reconhecem na marca algo de muito diferencia-
dor”, explica Joana Lemos, notando que, embora 
o posicionamento e tipo de design da Freakloset 

“costume ser mais apelativo aos nórdicos, pela 
simplicidade e pelos blocos de cor”, a aceitação 
global da marca tem sido muito positiva, venden-
do atualmente para 18 países. Esta componente 
internacional não foi, de todo, acidental, visto 
que a Freakloset foi pensada, desde a fundação, 
como “uma marca para o mundo”, expandindo-
-se imediatamente para vários mercados sem, 
no entanto, deixar de parte o mercado nacional. 
Acima de tudo, a Freakloset quer estar presente 
num número crescente de mercados, assumin-
do-se como uma marca global, porém orgulhosa 
do carimbo made in Portugal que decora a sola 
de cada par de calçado produzido pela Freakloset 
e exportado para o mundo.

A Freakloset reinventa modelos  
clássicos e intemporais, persona-
lizando-os com cores vivas e novos 
materiais
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brand’s website, choose the model to be “edited” 
and to personalise it to your taste, selecting the 
colour of the body of the shoe, of its sole, of its 
laces and also of its counters (the rear part of the 

shoe, which touches the ankle). Made to order, 
the shoes are delivered in about three weeks, 
given that every pair is carefully made by hand, 
in São João da Madeira, by a team of experi-
enced craftsmen, who combine the experience 
of decades of work with the most innovative 

manufacturing techniques. To ensure extra com-
fort and a sportier feel to the shoes, in addition to 
the Italian and Spanish leather used in the shoe’s 
body, Freakloset uses neoprene in the counters.
This method has already conquered the market 
and at the moment some 55% to 60% of shoes 
sold by the brand are customised by the cus-
tomer, with the remainder of sales chosen from 
the combinations developed for Freakloset’s fixed 
collections, painstakingly designed for an urban 
clientele, which values original designs and qual-
ity materials. “Despite striving for simplicity and 
minimalism, people see something highly unique 
in the brand”, Joana Lemos explains, noting that, 
despite Freakloset’s stance and design type “it 
tends to be more appealing to the Nordic market, 
for its simplicity and blocks of colour”, while the 
global reaction has been very positive, with shoes 

Freakloset reinvents classic and time-
less models, customising them with 
bright colours and new materials

Shoes have always been her chosen “object” as 
a designer, but above all else, Joana Lemos has 
always been “fascinated by the concept of custo-
misation”. And it was this interest in the endless 
potential of personalisation that led her, in 2016, 
to found her own footwear brand, with the aim of 
reinventing classic and timeless models, cus-
tomising them with the use of bright colours and 
new materials. Defined by the designer as “the 
perfect blend between what is classic and what is 
contemporary”, the shoes created by Freakloset 

boast “an essentially classic look, yet highly ver-
satile, due to their customisation component, and 
with the comfort of a sports shoe”.
Striving from the outset “to pass on the idea 
that through customisation people can create 
what they want, from the most daring to the 
most conservative”, the Portuguese designer 
has developed Freakloset around this purpose: to 
offer customers the possibility to create made-
to-measure shoes, adapted to their own per-
sonal style. To do so, all you need do is enter the 

Tailor-made for your style 

[ JOANA LEMOS ]
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Joalharia contemporânea é uma designação ambígua 
que, à falta de melhor, tem sido usada frequentemente, 
sobretudo para referir a joalharia de autor - expressão 
esta já vulgarizada entre nós pela proliferação autoral  
em tantos e tão variados campos, mas apesar disso,  
ou por isso mesmo, talvez mais compreensível e fácil  
de reconhecer.
O facto é que autor (de augere - conduzir, gerar) é qual-
quer indivíduo que faz, que cria, e não creio que este “de 
autor” posposto à palavra joia lhe confira um estatuto 
relevante, como era suposto e desejável que fosse. 
No contexto da joalharia contemporânea a autoria é, no 
entanto, importante, não só a título informativo, para 
que possamos registar uma autoria que nos agrada ou 
desagrada, mas porque nos permite avaliar a consistên-
cia e a relevância de um percurso. Num mundo global 
(visual) em que tudo fica exposto e facilmente imitável ao 
alcance de um clique, a autoria pode e deve ajudar-nos 

a distinguir também uma joia de autor de uma “cópia 
de autor”. Quero com isto dizer que autoria não é por si 
sinónimo de qualidade e que nesta também denominada 
nova joalharia o sujeito autoral só é importante na me-
dida em que a joia por ele criada reflete uma expressão 
individual inequívoca e original.
Neste contexto faz sentido referir a já antiga, mas sem-
pre premente, aspiração de todos os que trabalham nes-
ta área - a criação de uma coleção de joalharia contem-
porânea, que ombreasse com as muitas e importantes 
coleções de joalharia tradicional portuguesa existentes 
por todo o país, criando um corpus que permitisse o es-
tudo, a fruição e a criação de um legado em construção, 
promovendo o conhecimento e a informação e dando à 
joalharia contemporânea o estatuto que merece.
Um pequeno contributo para reflexão sobre questões 
bem mais vastas.

Contemporary jewellery is an ambiguous term, which, 
for want of a better one, has often been used, especially 
when referring to auteur jewellery – an expression now 
widespread given the proliferation of ‘auteur’ concepts 
in so many and so varied fields, but in spite of this, or 
for this very reason, perhaps more understandable and 
easier to recognise.
The fact is that auteur (from augere – to increase, 
originate), when used in this sense, is any individual who 
makes something, who creates, and I do not believe that 
this ‘auteur’ prefix suggested for the word jewellery gives 
it any relevant status, as was supposed or wanted. 
In the context of contemporary jewellery authorship 
is, nevertheless, important, not only for informational 
purposes, so that we may recognise an author that we 
like or dislike, but also because it allows us to assess the 
consistency and relevance of a career path. In a global 
(visual) world, in which everything is on show and easily 

copied, just a click away, authorship can and should help 
us to distinguish between an auteur piece and an “auteur 
copy”. By this I mean that authorship is not synonymous, 
per se, with quality and that in so-called new jewellery 
the authorial subject is only important to the extent that 
the piece of jewellery created by her/him reflects an 
unambiguous and original individual expression.
In this context, it makes sense to refer to the old, yet ev-
er-compelling aspiration of everyone working in this area 
– the creation of a contemporary jewellery collection, able 
to hold its own with the many and important collections 
of traditional Portuguese jewellery that can be found 
throughout the country, creating a body that enables 
the study, enjoyment and the creation of a legacy in the 
making, promoting knowledge and information and giving 
contemporary jewellery the status it deserves.
A small contribution to thought on much broader issues.

Joalharia de autor

Auteur jewellery

FUNDADORA E DIRETORA DA GALERIA REVERSO
FOUNDER AND DIRECTOR OF GALERIA REVERSO

Paula Crespo
sold in 18 countries at the moment. This interna-
tional component was by no means accidental, 
given that Freakloset has been designed, ever 
since it was founded, as “a brand for the world”, 
immediately expanding into various markets 
without forgetting the national market. Above all 

else, Freakloset wants to have a presence in a 
growing number of markets, seeing itself as a 
global brand, while remaining proud of the ‘made 
in Portugal’ stamp appearing on the sole of every 
pair of shoes produced by Freakloset and export-
ed to the world.
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SEGURANÇA TOTAL

É, para já, apenas um protótipo, mas caso se ve-
nha efetivamente a concretizar, a BMW Motorrad 
Vision Next 100 promete revolucionar o universo 
das duas rodas. Um “cheirinho” da BMW de como 
serão as suas motos nos próximos 100 anos 
(daí o nome), este concept mantém elementos 
marcadamente BMW, combinando-os com ca-
racterísticas futuristas. Apresentada como sendo 
capaz de detetar situações de perigo e reagir às 
mesmas, evitando, portanto, que ocorram aci-
dentes, a BMW Motorrad Vision Next 100 elimina 

a necessidade de equipamento de segurança, 
permitindo que os motociclistas a conduzam 
munidos apenas de óculos digitais, nos quais 
estará disponibilizada toda a informação sobre 
o veículo e a condução. Embora esteja ainda no 
campo da imaginação, a BMW Motorrad Vision 
Next 100 personifica, porém, todos os esforços 
tecnológicos da BMW para apresentar, no futuro, 
motos mais seguras e que reforcem cada vez 
mais o prazer de viajar sobre duas rodas. 

TOTAL SAFETY

For the moment, this is just a prototype, but if  
it does one day actually come into being, the  
BMW Motorrad Vision Next 100 promises to rev-
olutionise the world of two-wheel motorisation. 
A “hint” from BMW as to what their motorcycles 
will look like in the coming 100 years (hence 
the name), this concept bike retains distinctly 
BMW elements, combining them with futuristic 
features. Presented as if able to detect danger 
and to react to it, thus avoiding accidents, the 

BMW Motorrad Vision Next 100 removes the 
need for safety equipment, enabling motorcy-
clists to ride with nothing but a pair of digital 
glasses, upon which any info about the vehicle 
and driving conditions will be displayed. Although 
still in the realms of imagination, the BMW Mo-
torrad Vision Next 100 nonetheless personifies 
BMW’s technological efforts towards unveiling, in 
the future, safer bikes, which increasingly add to 
the pleasure of riding on two wheels. 

BMW Motorrad Vision Next 100
  ESTELA ATAÍDE      BMW GROUP
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DESEMPENHO PREMIUM

Convidado pela Toyota a experimentar uma nova 
gama de iates, Akio Toyoda, chief branding officer 
da Lexus International, sentiu-se inspirado a 
criar um elegante iate premium. Com o intuito de 
explorar o alargamento da linguagem de design 
da Lexus à náutica, nasceu o protótipo do iate 
desportivo da Lexus, com 12,7 m de compri-
mento, 3,86 m de largura e capacidade até oito 
tripulantes. Para além de uma motorização (dois 
motores Lexus V8 de 5,0 litros) que lhe permite 
navegar até 49 milhas por hora (43 nós), de estar 
apetrechado com alta tecnologia ao serviço do 
desempenho e do lazer e de possuir interiores 
que aliam o luxo ao conforto, o Lexus Sport Yacht 
é fabricado com um composto maciço e inovador 
(CFRP) usado na estrutura de automóveis de 
competição e de aeronaves.

PREMIUM PERFORMANCE

Invited by Toyota to try out a new range of yachts, 
Akio Toyoda, chief branding officer at Lexus In-
ternational, felt inspired to create an elegant pre-
mium yacht. With the aim of exploring expanding 
the Lexus design language into the nautical 
world, Toyoda dreamed up the Lexus sport yacht 
prototype – 12.7 metres long, 3.86 metres wide 
and with room for up to eight crew members. In 
addition to twin 5.0-litre V8 engines powering it 
to speeds of up to 49 miles per hour (43 knots), 
to being fitted with high tech performance and 
leisure solutions and to boasting interiors that 
combine luxury with comfort, the Lexus Sport 
Yacht is made of a solid and innovative compos-
ite material (CFRP) used in the structure of race 
cars and aircraft.

Lexus Sport Yacht
  MARIA PIRES      LEXUS
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FF 91 
  ESTELA ATAÍDE      FARADAY FUTURE

NOVA GERAÇÃO

Simbolizando uma nova e audaciosa era no 
universo da mobilidade elétrica, o inovador FF 91 
combina alta tecnologia, potência, conforto e 
segurança. Com 1050 cv de potência, o primeiro 
veículo de produção da Faraday Future vai dos 
0 aos 100 km/h em apenas 2,39 segundos e 
está equipado com uma bateria de 130 kWh, que 
oferece uma autonomia de até 700 km. Às pres-
tações de supercarro adicionam-se valências 
como o Driverless Valet (que permite ao automó-
vel estacionar sozinho, sem a presença do utili-

zador, enviando posteriormente uma notificação 
digital da localização do estacionamento) e o  
Arrival Interface (sistema de reconhecimento fa-
cial que elimina o uso de chave graças à câmara 
que memoriza o rosto do utilizador, destravando 
e ligando o veículo à sua chegada). Estas e ou-
tras funções são possíveis graças às 10 câmaras 
de alta definição, 12 sensores e 13 radares que 
equipam o FF 91. A produção terá início em 2018, 
mas os interessados já podem reservar o seu 
FF 91 no site da marca.



Symbolising a new and daring era in the world of 
electric mobility, the innovative FF 91 combines 
high tech, power, comfort and safety. With 1050 
horsepower, the first production vehicle from 
Faraday Future makes it from 0 to 100 km/h in 
just 2.39 seconds and is fitted with a 130 kWh 
battery, which ensures a range of up to 700 
km. The performance levels of the supercar are 
joined by features such as Driverless Valet (which 
allows the car to park on its own, without a driver 
needed, before subsequently sending a digital 

notification of the where it is parked) and Arrival 
Interface (a facial recognition system which does 
away with keys thanks to a camera that memo-
rises the user’s face, unlocking and starting up 
the vehicle on the user’s arrival). These and other 
functions are made possible thanks to 10 high 
definition cameras, 12 sensors and 13 radars the 
FF 91 boasts. Production will go ahead in 2018, 
but anyone whose interest has been piqued can 
reserve their FF 91 on the brand’s website.

NEW GENERATION

Noordung Angel Edition
  MARIA PIRES      URŠA CULIBERG / ALEKSANDER PRAPER

INOVAÇÃO COM ASPETO VINTAGE

Especialista na construção de bicicletas 
elétricas artesanais, a empresa eslova-
ca Noordung Bikes acaba de anunciar 
a Noordung Angel Edition, uma e-bike 
que, apesar da aparência vintage, possui 
recursos tecnológicos inovadores. Limi-
tada a 15 unidades, concorrendo para que 
se transforme num objeto de coleção, a 
Noordung Angel Edition tem um quadro  

de carbono, o que lhe permite pesar 
apenas 15,6 kg, e um motor de 200W de 
potência. A bateria, batizada de Boombox 
pela empresa, foi transformada numa 
pequena central multimédia, com altifa-
lantes, Bluetooth e duas entradas USB. 
A Boombox, com 2,7 kg, é destacável e 
pode ser levada pelo proprietário, como 
uma bolsa, para onde ele quiser.
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INNOVATION WITH VINTAGE LOOKS

Specialising in the construction of hand-
crafted electric bikes, Slovakian com-
pany Noordung Bikes has just unveiled 
its Noordung Angel Edition, an e-bike 
which, despite its vintage appearance, 
features innovative technological re-
sources. Limited to just 15 examples, to 
ensure it becomes a collector’s item, the 
Noordung Angel Edition has a carbon 

frame, meaning that it weighs in at just 
15.6 kg, and a 200W motor. The battery, 
given the name Boombox by the com-
pany, has been transformed into a small 
multimedia centre, with loudspeakers, 
Bluetooth and two USB ports. The 
Boombox, weighing 2.7 kg, is detachable 
and can be carried by the owner like a 
bag to wherever they may wish.

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

 

154  



Tinnie 10
  ESTELA ATAÍDE      DEAN VAN DIS

LADO A LADO

Desenhado por Joey Ruiter, o Tinnie 10 
é uma pequena, mas impressionante e 
ágil embarcação. De formato triangular, o 
mais recente projeto do designer mede 
três metros de comprimento e está equi-
pado com motor de 6 cv a 4 tempos (ver-
são elétrica também disponível). Feito a 
partir de alumínio, o Tinnie 10 pesa apenas 
79 kg, podendo transportar dois adultos 
sentados lado a lado no banco estofado 
com tecido Xorel.

SIDE BY SIDE

Designed by Joey Ruiter, the Tinnie 10 is 
a small, yet impressive and agile vessel. 
Shaped like a triangle, the latest project 
from the designer measures three metres 
in length and is equipped with a 6 hp 
4-stroke engine (electric motor also avail-
able). Made from aluminium, the Tinnie 10 
weighs just 79 kg, and can transport two 
people seated side by side on the Xorel 
upholstered seating bench.

Jaguar XKSS
  MARIA PIRES      JAGUAR LAND ROVER
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RENASCIDO DAS CINZAS

O Jaguar XKSS, que é por muitos considerado o 
primeiro superdesportivo do mundo, que correu e 
venceu Le Mans e cuja última produção foi des-
truída num incêndio que deflagrou na fábrica de 
Browns Lane da Jaguar em 1957, renasceu das 
cinzas. Homenageando o triste acontecimento  
de há 60 anos, o departamento de Clássicos 
da Jaguar vai produzir nove veículos que serão 
réplicas exatas do modelo original, incluindo o vo-
lante de madeira, a célebre liga de magnésio, os 
acabamentos em pele e o glorioso motor D-Type 
3,4L, com 262 cavalos de potência. Construída à 
mão, esta recriação da Jaguar combina enge-
nharia clássica e tecnologia moderna, sendo que 
as pequenas alterações servirão apenas para 
melhorar a segurança de condutor e passageiro.

RISING FROM THE ASHES

The Jaguar XKSS, which for many is considered 
the world’s first super sports car, taking part 
in and winning Le Mans, the last production of 
which was destroyed in a fire that broke out at 
Jaguar’s Browns Lane factory in 1957, has risen 
from the ashes. Paying tribute to the sad event of 
60 years ago, Jaguar’s classics department will 
produce nine vehicles that will be exact repli-
cas of the original model, including the wooden 
steering wheel, the magnesium alloy bodywork, 
the leather finishes and the glorious D-Type 3.4L 
engine, with its 262 horsepower. Handcrafted, 
this recreation from Jaguar combines classic 
engineering with modern technology, with minor 
changes serving to improve driver and passen-
ger safety.
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MOBILIDADE REPENSADA

Considerando as exigências do consumidor atual, a 
Immotor desenvolveu uma proposta pensada para 
definir o futuro da mobilidade pessoal. Elétrica e 
ultraportátil, a Immotor GO é uma scooter de linhas 
aerodinâmicas equipada com a Immotor Super 
Battery, uma fonte de alimentação elétrica segura 
e ecológica que permite percorrer até cerca de 
32 km. Adaptando-se a cada utilizador, a Immotor 
GO tem três configurações distintas (Ride, Power e 
Fold – esta última permite transportar facilmente a 
Immotor GO quando não se está a conduzi-la), três 
níveis de velocidade e três opções de estabilidade, 
dependendo da idade e/ou habilidade do condutor. 
A Immotor GO oferece ainda uma experiência al-
tamente tecnológica, incluindo software interativo, 
conectividade Bluetooth e rastreamento GPS, entre 
outras funcionalidades possíveis graças à aplica-
ção a instalar no smartphone.

RETHINKING MOBILITY

Considering the requirements of today’s con-
sumers, Immotor has developed a scooter aimed 
at defining the future of personal mobility. Electric 
and highly portable, the Immotor GO is a scooter 
of aerodynamic design equipped with the Immo-
tor Super Battery, a safe and ecological electric 
power source, which enables a range of about 
32 km. Adapting to any user, the Immotor GO has 
three different configurations (Ride, Power and 
Fold – the latter enabling the easy transport of 
the Immotor GO when not riding it), three speed 
levels and three stability options, depending on 
the age or skill of the rider. The Immotor GO also 
offers a highly technological experience, includ-
ing interactive software, Bluetooth connectivity 
and GPS tracking, among other functions made 
possible thanks to a smartphone app.

Immotor Go 
  ESTELA ATAÍDE      IMMOTOR
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108M Mega Yacht
  MARIA PIRES      HAREIDE DESIGN

A NATUREZA CIRCUNDANTE

Quebrando com o luxo tradicional e propondo 
um conceito orientado para a natureza, o estúdio 
escandinavo Hareide Design apresentou um 
iate híbrido de 108 m. Com grandes plataformas, 
um jardim e uma popa que se transforma numa 
praia, este iate oferece uma visão ímpar da natu-
reza circundante. Amigo do ambiente, os painéis 
solares fornecem energia suficiente para navegar 
por grandes percursos, ainda que um motor 
diesel-elétrico esteja disponível.

Breaking with traditional luxury and offering a 
concept geared towards nature, Scandinavian 
studio Hareide Design has unveiled a 108-metre 
hybrid yacht. With large platforms, a garden and 
a stern that transforms into a beach, this yacht 
offers a unique vision of its natural surroundings. 
Environmentally friendly, the solar panels provide 
enough energy to travel long distances, although 
diesel-electric propulsion is also an option. 

NATURAL SURROUNDINGS
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Antecipando o que poderemos ter nos au-
tomóveis dentro de menos de uma déca-
da, a Toyota surpreendeu com o futurista 
protótipo Concept-i. Com condução autó-
noma, capacidade de comunicar através 
da luz, som e do toque, e recorrendo a um 
sistema de inteligência artificial, o Toyota 
Concept-i é capaz de aprender o tipo de 
condução do proprietário, os seus horários 
e até medir as suas emoções, entre outros 
‘talentos’ inesperados.

CARRO DO FUTURO… PRÓXIMO

Predicting what we could expect from 
cars within less than a decade, Toyota 
has wowed with its futuristic Concept-i 
prototype. With automated driving 
technologies, the ability to communicate 
through light, sound and touch, and the 
use of an artificial intelligence system, 
the Toyota Concept-i is able to learn the 
owner’s driving style, schedule and even 
gauge emotions, among other unex-
pected talents.

CAR OF THE (NEAR) FUTURE 

Toyota Concept-i
  MARIA PIRES      TOYOTA
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TON-UP GARAGE 
talking about:

  ESTELA ATAÍDE       TON-UP GARAGE

Estética vintage 
Nascido numa família na qual sempre  
houve paixão pelos motores, Pedro 
Oliveira chegou ao mundo “com o ADN 
cheio de paixão por carros, motos, barcos 
e aviões”. Já Daniel Cabral deixou-se fas-
cinar pela cultura café racer (das décadas 
de 1960/70) após comprar a sua primeira 

moto, uma Bennelli Tornado 650 que o 
levou a pesquisar mais sobre este estilo 
de vida. Quando o destino lhes cruzou os 
caminhos, imediatamente Pedro e Daniel 
perceberam que o gosto pela estética vin-
tage era partilhado e rapidamente nasceu 
a ideia de recriar essa cultura. E foi assim 

[ DANIEL CABRAL & PEDRO OLIVEIRA ]

que, em 2010, os dois aficionados pelo 
mundo motorizado se uniram para criar a 
Ton-Up Garage, um projeto singular dedi-
cado a personalizar veículos e promover 
um estilo de vida vintage, que traz para 
a atualidade o melhor das décadas de 
1950 a 1980. Desde então, Pedro e Daniel 
ouvem atentamente os desejos de cada 
cliente para, a partir daí, criarem veículos 
únicos, com um conceito estético inspira-
do nos melhores designs dessas déca-
das, sempre combinados com produtos 
contemporâneos de elevada qualidade. 
Acreditando, explica Daniel, “que deve-
mos apostar no melhor que a história 
nos dá”, a dupla procura a assinatura 
vintage para “vender algo que seja bom 
investimento para quem compra”, tendo 
o fator valorização sempre presente. E, 
embora nem sempre seja fácil conseguir 
uma harmonia entre a estética vintage 
e as exigências técnicas dos dias de 
hoje, porque “as motos antigas são mais 
temperamentais”, confessa Daniel, a 

equipa da Ton-Up Garage recorre a novas 
tecnologias e melhora as funcionalidades 
elétricas, mecânicas e ciclísticas para 
entregar as motos aos clientes numa 
condição melhor do que aquela em que se 
encontravam no momento em que foram 
inicialmente vendidas.

A abordagem da empresa do Porto tem 
cativado “pessoas que procuram algo 
único, pessoas que valorizam o senti-
do estético das coisas”, partilha Daniel. 
Geralmente encontram-se na faixa etária 
entre os 30 e os 60 anos, o que talvez 
explique a afinidade com as inspirações 
da Ton-Up Garage, quem sabe por lhes 

A Ton-Up Garage personaliza 
veículos com um estilo vintage, 
inspirado nos designs das déca-
das de 1950 a 1980
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Born into a family that has always been passion-
ate about engines, Pedro Oliveira arrived in the 
world “with DNA packed with passion for cars, 
motorbikes, boats and airplanes”. As for Daniel 
Cabral, he became fascinated with café racer cul-
ture (from the 1960s and 1970s) when he bought 
his first motorbike, a Bennelli Tornado 650, which 
caused him to delve further into this style of life. 
When fate caused their paths to cross, Pedro and 
Daniel immediately understood that they shared a 
taste for vintage looks and the idea to recreate this 

culture soon came into being. And so it was that 
in 2010, the two motorsport fans joined forces to 
create Ton-Up Garage, a unique project dedicated 
to customising vehicles and promoting a vintage 
lifestyle, bringing the best of the 1950s to the 1980s 
to today’s world. Since then Pedro and Daniel have 
listened carefully to the wishes of each of their 
customers, using this insight to create unique 
vehicles with an aesthetic concept inspired by the 
best designs from these decades, always com-
bined with high-quality contemporary products. 

Vintage looks

proporcionarem “alguma agradável nos-
talgia”, arrisca.  Encarando cada projeto 
como uma história única, Pedro e Daniel 
tanto personalizam motos levadas até 
si pelos clientes como se disponibilizam 
para procurar a moto que estes dese-
jam, personalizando-a posteriormente. 
Depois de ouvir os inputs do cliente, 
para interpretar os seus gostos, a dupla 
procura refletir a sua imagem no produto 
final. Acima de tudo, esclarece Daniel, “o 
objetivo é que o cliente olhe para a sua 
moto e se identifique ao máximo com ela”. 
O tempo médio programado para perso-
nalizar uma moto varia de dois a quatro 
meses, podendo por vezes prolongar-se 
caso as motos originais tenham elevados 
níveis de degradação. Com uma média 
de dez motos por ano transformadas, a 
equipa da Ton-Up Garage encontra ainda 
tempo para, entre encomendas, desen-
volver alguns exemplares para expor no 
showroom, pensados para aqueles que 
procuram um modelo diferente, mas 
pronto a adquirir. 
Em tudo distinta de uma loja ou oficina 
tradicional, dos produtos à própria dispo-
sição e apresentação, muito mais do que 
pensada para vender motos, a Ton-Up 
Garage foi, conclui Pedro, “criada para 
vender emoções”.
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Believing, as Daniel explains, “that we should 
invest in the best that history gives us”, the duo 
uses vintage design to “sell something that is a 
good investment for the person buying it”, with 
the factor of increasing value always present. 
And, although it isn’t always easy to achieve 
harmony between vintage looks and today’s 
technical demands, because “old motorbikes 
are more temperamental”, Daniel admits, the 
Ton-Up Garage team uses new technologies and 
improves electrical, mechanical and cycling func-
tionality to hand the bikes back to the customer 
in a better condition than they were at the time 
when they were sold in the first place.
The approach of the Oporto-based company has 
captivated “people who are looking for something 
unique, people who value the aesthetic feel of 
things”, Daniel explains. Generally they are within 
the 30 to 60-years age group, which possi-
bly explains their affinity with Ton-Up Garage’s 
inspiration, providing them with “a pleasant shot 
of nostalgia”, he adds.  Viewing each project as 
a unique story, Pedro and Daniel customise mo-
torbikes brought to them by customers, as well 
as offering their services to find bikes customers 
are looking for and then customising them. After 

listening to customer input, to figure out their 
tastes, the duo strives to reflect their image in 
the final product. Above all else, Daniel explains, 
“the aim is for the customer to look at their bike 

and to fully identify with it”. The average time it 
takes to customise a motorbike ranges between 
two and four months, and can sometimes take 
even longer when the original bike is in a bad 
state of disrepair. Transforming, on average, ten 
motorbikes per year, the Ton-Up Garage team 
still finds time, between commissions, to develop 
some bikes to display in the showroom, creat-
ed for people looking for a different kind of bike, 
which is ready to buy. 
Different in every way to a traditional shop or 
workshop, from its products to how they are 
set out and presented, much more than being 
designed for selling motorbikes, Ton-Up Garage 
was, Pedro concludes, “created to sell emotions”.

Ton-Up Garage customises vehicles 
with a vintage style, inspired by the 
designs of the 1950s to the 1980s
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