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Já cheira a Natal

Christmas is in the air

O Natal está a aproximar-se e as tendências, nas
mais variadas áreas, seduzem-nos. É preciso
cercarmo-nos de referências: na moda, no mobiliário, no design, na arquitetura e nos motores.
Mas, acima de tudo, manter a curiosidade do que
ainda está para chegar. Por essa razão, e como é
habitual, estamos carregados de tendências para
os nossos leitores, em cada página da edição n.º
69. Aqui, os estilos, os interesses, os conceitos e
as novidades mantêm-se atualizados. Compomos
cada número como se do projeto arquitetónico
ou da decoração do ambiente de sua casa se
tratasse, porque, afinal, é também para si que
trabalhamos cada vez que preparamos mais uma
TRENDS. Mais uma vez, procuramos criar cumplicidade entre os conteúdos e o leitor, e fazemo-lo,
claro, através das mais recentes novidades que
lhe damos a ler nestas noites mais frias do inverno. Aproveite o aconchego da lareira, enquanto
folheia a revista, e escolha o seu presente de Natal
para este ano. Não se esqueça, o Natal aproxima-se a passos largos! Celebre-o connosco! Aqui
não lhe faltarão sugestões para que a quadra seja,
de facto, festiva e plena de bom gosto!

Christmas is around the corner and trends, in
the most varied of areas, beguile us. We need to
surround ourselves with touchstones: in fashion,
in furniture, in design, in architecture and in motor vehicles. But above all else, keep an eye out
for what is yet to come. For this reason, and as
always, our pages are overflowing with trends for
our readers, right throughout issue no. 69. Here
you’ll the very latest in styles, interests, concepts
and news. We compose every issue as if it were
an architecture or interior design project for your
house, because, we are, after all, also working
for you every time we compile another edition of
TRENDS. Once again we have striven to ensure a
close bond between content and reader, and this
we achieve through the latest trends, giving you
something engaging to read on these chilly winter
evenings. Enjoy the heat of the fireplace as you
leaf through the magazine, choosing your Christmas present for this year. Don’t forget, Christmas
is almost on us! Celebrate it with us! Look inside
for plenty of suggestions for a truly festive and
taste-filled season!
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SAGMEISTER & WALSH: A RETROSPECTIVE

Stefan Sagmeister e Jessica Walsh, conceituados
designers que fundaram a Sagmeister & Walsh,
tiveram em exposição Sagmeister & Walsh: A
Retrospective, no Design Museum Holon, em
Israel. São 70 trabalhos, como Creating Worlds,
The Happy Show ou The Beauty Show, que levam
os visitantes numa jornada visual e interativa
de beleza, felicidade e emoção. No centro da
exposição está uma instalação intitulada Beauty
= Human que, de longe, parece uma peça de bordado, apresentando padrões que imitam formas
da natureza. Um exame mais detalhado revela
que o trabalho é feito com mais de 10.000 insetos
coloridos.

Stefan Sagmeister and Jessica Walsh, respected
designers who founded Sagmeister & Walsh, have
held the Sagmeister & Walsh: A Retrospective
exhibition, at the Holon Design Museum, in Israel.
It included 70 works, such as Creating Worlds,
The Happy Show and The Beauty Show, which
take visitors on a visual and interactive journey of
beauty, happiness and emotion. At the centre of
the exhibition is an installation entitled Beauty =
Human, which, from afar, looks like a piece of embroidery, presenting patterns that imitated forms
of nature. A closer look reveals that the work is
made of more than 10,000 colourful insects.
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ESPUMANTES & CHAMPANHES, JOÃO PAULO MARTINS

Editado pela Oficina do Livro e apresentado no
dia 24 de outubro, Espumantes & Champanhes
é o novo livro de João Paulo Martins, jornalista especializado na área dos vinhos, redator da
Vinho – Grandes Escolhas, colunista no semanário
Expresso e autor de várias obras, como Vinhos
de Portugal, publicada há mais de duas décadas.
João Paulo Martins apresenta neste livro mais de
200 néctares provados, com classificação e preços. Arrisca, com a ajuda do prestigiado chef Vítor
Sobral, um conjunto de receitas que prometem
surpreender.

Published by Oficina do Livro and presented
on October 24, Espumantes & Champanhes
(Sparkling Wines and Champagnes) is the new
book by João Paulo Martins, journalist specialising in the field of wine, editor of Vinho - Grandes
Escolhas, columnist in the weekly newspaper
Expresso and author of several works, such as
Vinhos de Portugal, published more than two decades ago. João Paulo Martins presents in this book
more than 200 wines, classifying them and giving
their prices. He also risks, with the help of the
prestigious chef Vítor Sobral, a series of recipes
that are sure to surprise you.

INFINITO VÃO

Com curadoria de Fernando Serapião e Guilherme
Wisnik, Infinito Vão – 90 Anos de Arquitetura
Brasileira é o nome, inspirado na música e
voz de Gilberto Gil, da exposição que a Casa
da Arquitectura (CA) – Centro Português de
Arquitectura, em Matosinhos, inaugurou no dia 28
de setembro. Infinito Vão congrega 90 projetos
de autores fundamentais para a compreensão
da produção brasileira, referentes aos períodos
moderno e contemporâneo. Além dos desenhos
e maquetes, a coleção possui cerca de 150 livros
essenciais sobre o tema, que serão incorporados à
biblioteca da Casa da Arquitectura.

10

With the curatorship by Fernando Serapião and
Guilherme Wisnik, Infinito Vão - 90 Years of
Brazilian Architecture is the name, inspired by
the music and voice of Gilberto Gil, of the exhibition that the Casa da Arquitectura (CA) – Centro
Português de Arquitectura, in Matosinhos, opened
on September 28. Infinito Vão brings together
90 projects by authors that are fundamental for
understanding Brazilian production, with regard to
the modern and contemporary periods. Besides
drawings and models, the collection has about 150
essential books on the subject, which will be added
to the Casa da Arquitectura’s library.
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WEB SUMMIT

Depois de um longo processo de negociação, que
durou mais de um ano e que envolveu ofertas
de mais de 20 das maiores cidades europeias
– incluindo Paris, Londres, Madrid e Milão –, a
organização do evento internacional Web Summit
chegou a acordo com o Governo português e a
Câmara Municipal de Lisboa. Assim, durante a próxima década, Lisboa vai continuar a ser a cidade
anfitriã do evento, a maior conferência mundial
dedicada à tecnologia. O Web Summit é organizado
em Lisboa desde 2016 e, este ano, o evento decorreu entre 5 e 8 de novembro, no Altice Arena.
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After a lengthy negotiation process, which lasted
more than a year and involved offers from more
than 20 of Europe’s largest cities – including Paris,
London, Madrid and Milan –, the organisers of
international event Web Summit have reached an
agreement with the Portuguese government and
Lisbon City Council. Thus, over the next decade,
Lisbon will continue to be the host city of the
event, the largest technology conference in the
world. Web Summit has been organised in Lisbon
since 2016 and this year the event took place
November 05-08, at the Altice Arena.

ORQUESTRA SINFÓNICA JUVENIL

A Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ) estreou-se
no Teatro São Luiz, em Lisboa, há 45 anos, sob a
direção do seu primeiro maestro-titular, Alberto
Nunes, encetando um percurso recheado de centenas de concertos. No dia 13 de novembro, sob a
direção de Christopher Bochmann, a OSJ regressa
ao Teatro São Luiz, desta vez com um programa
particularmente ambicioso que inclui a estreia
mundial da obra Bluff, encomendada ao jovem
compositor Tiago Cabrita, e, na segunda parte, o
Requiem, de Mozart, a obra maior do mestre de
Salzburgo.

The Orquestra Sinfónica Juvenil (Youth Symphony
Orchestra) (OSJ) first performed at the São Luiz
Theater, in Lisbon, 45 years ago, under the baton
of its first conductor, Alberto Nunes, embarking
on a journey littered with hundreds of concerts.
On November 13, conducted by Christopher
Bochmann, the OSJ returns to the Teatro São Luiz,
this time with a particularly ambitious programme
that includes the world premiere of the work
Bluff, commissioned from young composer Tiago
Cabrita, and, in the second part, Mozart’s Requiem,
the greatest work of the maestro of Salzburg.

EXPOSIÇÃO TRÊS EMBAIXADAS EUROPEIAS À CHINA
THREE EUROPEAN EMBASSIES TO CHINA

O Museu do Oriente inaugurou a 8 de novembro
a exposição Três Embaixadas Europeias à China,
dando a conhecer a história dos contactos político-diplomáticos entre a Europa e a China protagonizada pelos portugueses ao longo de cinco séculos. A estrutura da exposição gira em torno de três
protagonistas – Tomé Pires, Francisco Pacheco de
Sampaio e Lourenço de Portugal – e, por isso, está
dividida em três núcleos, com cerca de 70 peças
de colecionadores privados, de instituições, como
o Arquivo Secreto do Vaticano, a Torre do Tombo,
a Biblioteca Nacional, entre outras, e do próprio
espólio da Fundação Oriente.
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The Museu do Oriente (Museum of the East)
opened the exhibition Three European Embassies
to China on November 08, revealing the history of
political-diplomatic contacts between Europe and
China led by the Portuguese over five centuries.
The structure of the exhibition revolves around
three lead names – Tomé Pires, Francisco Pacheco
de Sampaio and Lourenço de Portugal – and, for
this reason, is divided into three areas, with about
70 pieces from private collectors, institutions,
such as the Vatican Secret Archives, Torre do
Tombo, the National Library, among others, and the
Fundação Oriente’s own collection.
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PRÉMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRAÇÃO EM PORCELANA
INTERNATIONAL ILLUSTRATION AND PORCELAIN AWARD

Numa parceria com a Tcharan Editora e a Câmara
Municipal de Ílhavo, a Vista Alegre institui o Prémio
Internacional de Ilustração em Porcelana. Já em
curso, esta iniciativa tem periodicidade anual e
tem como objetivo fundamental potenciar a ilustração em porcelana, encorajando a construção
de pontes e de novos diálogos entre a ilustração e
o material cerâmico. Com inscrições abertas até
31 de dezembro, os participantes deverão fazer,
sobre o prato Saturn, uma representação gráfica,
respeitando o tema para esta primeira edição:
Espaço. O vencedor será anunciado em abril de
2019, recebendo um prémio de €2000.
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In partnership with Tcharan Editora and Ílhavo
City Hall, Vista Alegre has set up the International
Illustration and Porcelain Award. Already underway, this initiative runs annually and its main goal
is to boost illustration on porcelain, encouraging
building bridges and new dialogues between illustration and ceramics. With applications open until
December 31, participants should create a graphic
representation on the Saturn plate, respecting the
theme for this first edition: Space. The winner will
be announced in April 2019, and will receive €2000
in prize money.

Vallée du Parc Residence
MARIA CRUZ

DIREITOS RESERVADOS

NUM VALE BUCÓLICO

IN A BUCOLIC VALLEY

Mauricie, no Canadá, foi o palco escolhido para a construção da Vallée du Parc Residence. A moradia térrea,
com a fachada em madeira e o interior em branco, fica
num vale bucólico da região centro-sul do Québec. O
arquiteto americano, Frank Lloyd Wright, inspirou-se
e criou um complexo telhado angular, concebendo
reciprocidade geométrica com as colinas circundantes.
Nesta casa já foram filmados alguns cenários da série
televisiva Les filles de Caleb. Colinas onduladas, celeiros antigos, cercas, flores silvestres e uma vista ímpar
são predicados sedutores deste local. Este é, também,
um refúgio natural. A horizontalidade desta habitação
é criada pelos extensos espaços: seis quartos, sendo
dois familiares; quatro WC e três espaços de garagem.
Tudo num único piso térreo. O telhado tem múltiplos
planos inclinados, ângulos e linhas irregulares, criando
um diálogo arquitetónico entre o horizonte e a paisagem
circundante. Os terraços, cada um deles, foram projetados diretamente no campo, emergindo de diferentes
volumes, e todos eles trazem luz natural e transferem
a paisagem para dentro da casa. As paredes exteriores
suportaram as madeiras ásperas e escuras, criando
uma textura dinâmica e única. Em termos de aberturas,
as janelas permitem que a brisa das montanhas entre
silenciosamente pela casa.

Mauricie, Canada, was the setting chosen for the construction of the Vallée du Parc Residence. The one-story
property, with its wooden façade and white interior, is
located in a bucolic valley in the south-central region of
Quebec. Inspired by the work of American architect Frank
Lloyd Wright, a complex angular roof has been created
by Chevalier Morales Architectes, establishing geometrical reciprocity with the surrounding hills. The site of
the house is part of the old set for some of the outdoor
scenes for the television series Les filles de Caleb. Rolling
hills, old barns, perch fences, wild flowers, remind us of
the wonders of this rural Quebec location. This is also a
natural haven. The horizontality of this house is created
by the extensive configuration: six bedrooms, two family
rooms, four bathrooms and three garage spaces. All
on one single ground floor. The roof has multiple sloped
planes, irregular angles and lines, creating an architectural dialogue with the surrounding landscape, instead of
merging with the horizon. Each of the terraces projects
itself directly into the field, emerging from different
volumes, and all of them bring natural light and transfer
the landscape into the house. The exterior walls are lined
with dark, rough wooden planks, creating a dynamic and
unique texture. In terms of openings, the windows allow
the mountain breeze to quietly enter the house.
WWW.CHEVALIERMORALES.COM
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Rock House
MARIA PIRES

NELSON GARRIDO

COMO UM ORIGAMI

LIKE A PIECE OF ORIGAMI

Da autoria do AGi architects, Rock House é uma
moradia unifamiliar situada no distrito residencial
de Al-Salem, no Kuwait. Preservar a privacidade
e ser um elemento icónico no bairro eram as
imposições do cliente. Como um origami, a estrutura dobrada de betão armada transforma-se
num pátio central para onde convergem todos
os espaços da casa. As escassas aberturas para
a rua impedem a visão dos vizinhos, garantindo
privacidade e, ao mesmo tempo, preservando a
habitação do sol quente daquela região. Como na
arquitetura tradicional muçulmana, os corredores
foram evitados, entendendo a casa como um
sistema único, onde diferentes atividades são
desenvolvidas.

Designed by AGi architects, Rock House is a
detached property situated in the residential
district of Al-Salem, in Kuwait. Maintaining privacy
and being an iconic element in the neighbourhood were the demands made by the client. Like
a piece of origami, the folded reinforced concrete structure turns into a central courtyard,
to where all the spaces of the house converge.
The few openings to the street prevent views of
the neighbours, guaranteeing privacy and, at the
same time, protecting the house from the warm
sunshine of that region. As in traditional Muslim
architecture, corridors have been avoided, understanding the house as a unique system, where
different activities are developed.
WWW.AGI-ARCHITECTS.COM
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UM RETIRO MONTANHOSO

Owl Creek
MARIA CRUZ

DIREITOS RESERVADOS

No seio da natureza, onde o céu é o limite, ergueu-se a Owl Creek. Nesta casa, em Portland, nos
Estados Unidos, está bem presente a conexão
entre amigos, família e o mundo natural. Com uma
vista panorâmica excecional sobre a montanha
Snowmass, a Owl Creek está localizada numa encosta e foi construída com base nos desafios que
a inclinação do terreno antevia. Trata-se de uma
casa autónoma compartilhada, construída para
duas famílias. O espaço intimista e aberto, com
entrada de luz natural constante, está relacionado com as paisagens que se avistam no exterior.
Este retiro na montanha, projetado pelo gabinete
Skylab, preenche de cor terra a estrutura em ferro
e o meio envolvente. No interior foi escolhido o
mesmo tipo de padrão, o que nos remete para a
mãe natureza, e, no exterior, a vista de tons verdes
do campo de golfe salta à vista.

A MOUNTAIN RETREAT

Rising up in the midst of nature, where the sky
is the limit, we find Owl Creek. In this house in
Portland, United States, the connection between
friends, family and the natural world can be clearly
felt. With a stunning panoramic view of Snowmass
Mountain, Owl Creek is located on a hillside and
was built according to the challenges that the
sloped terrain anticipated. It is a shared independent house, built for two families. The cosy and
open space, with natural light a constant presence, interrelates with the landscapes that can be
viewed outside. This mountain retreat, designed
by the Skylab practice, fills the iron frame and the
surrounding environment with earth-coloured
hues. Inside the same type of pattern was chosen,
bringing us back to Mother Nature, and, on the
outside, the green tones of the golf course leap
into view.
WWW.SKYLABARCHITECTURE.COM
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Metaform and Mecanoo
MARIA PIRES
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TRÊS FUNÇÕES SOB O MESMO TETO

THREE FUNCTIONS UNDER ONE ROOF

Metaform and Mecanoo, um atelier de arquitetura
com escritórios no Luxemburgo e na Holanda,
venceu um concurso internacional para projetar um novo Velódromo e Complexo Desportivo
em Mondorf-les-Bains, Luxemburgo. O projeto
foi inspirado na zona onde foi implantado, com
uma tipografia subtilmente ondulada. O principal
desafio foi integrar as três funções (velódromo
com centro aquático, complexo polidesportivo e
parede de escalada) sob o mesmo teto, respeitando o contexto e criando o marco arquitetónico.
Pretende-se que possa sediar eventos nacionais
e internacionais de ciclismo, permanecendo
aberto à comunidade.

Dutch architecture firm Mecanoo and Metaform,
an architecture practice with offices in
Luxembourg, have won an international competition to design a new Velodrome and Sports
Complex in Mondorf-les-Bains, Luxembourg. The
project was inspired by the area in which it was
developed, with a subtly undulating topography.
The main challenge was to integrate the three
functions (velodrome with aquatic center, multi-sports complex and climbing wall) under the
same roof, respecting the context and creating
the architectural landmark. The intention is for it
to host national and international cycling events,
while remaining open to the community.
WWW.METAFORM.LU
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20th Street House
MARIA PIRES

FRANCIS DZIKOWSKI/OTTO

O VIDRO E A LUZ

Uma moradia preexistente, em Brooklyn,
EUA, foi intervencionada pelo atelier
BFDO Architects. Tal como em quase
todos os projetos, também na 20th Street
House havia necessidade de inundar os
interiores de luz natural. Para tal, foram
usadas claraboias de dimensões generosas, paredes inteiras em vidro e cantos
envidraçados. A estrutura das divisões
também foi modificada com o objetivo
de aprimorar as áreas e as sequências.
Aproveitando o espaço disponível nas
traseiras da casa, a cozinha foi ampliada,
ostentando agora painéis de mogno, uma
ilha, despensa e um deck que se estende
até ao exterior. No andar superior, destaca-se a suíte master, resguardada da
agitação da casa e enriquecida com um
closet e uma casa de banho, ambos com
luz natural.

GLASS AND LIGHT

A pre-existing house in Brooklyn,
USA, has been redeveloped by BFDO
Architects. As in almost every project, at
20th Street House too there was a need to
flood the interiors with natural light. To this
end, skylights of generous dimensions,
full glass walls and glazed corners were
used. The structure of the rooms was
also modified in order to improve areas
and sequences. Taking advantage of the
space available at the rear of the house,
the kitchen has been enlarged, and now
boasts mahogany panels, an island, a
pantry and a deck that extends outside. A
highlight of the upper floor is the master suite, sheltered from the hustle and
bustle of the house and enriched with
a closet and a bathroom, both enjoying
natural light.
WWW.BARKERFREEMAN.COM
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The Nest Lisbon
MARIA PIRES

EDWARD OGOSTA ARCHITECTURE

CONDOMÍNIO DE PRESTÍGIO NO CENTRO DE LISBOA

LUXURY CONDOMINIUM IN THE CENTRE OF LISBON

Constituído por 13 apartamentos e duas penthouses e
oferecendo soluções de T1 a T3 Duplex, com áreas entre
os 95 a 425m2, o The Nest, true serenety living in Lisbon,
é um condomínio residencial de prestígio, na Rodrigo
da Fonseca 11, com a assinatura da FVA, Frederico
Valsassina Arquitectos. O projeto, que consiste na adaptação de um edifício de escritórios, é discreto no exterior,
porém surpreendente no interior. O nome The Nest, palavra inglesa para ninho, deve-se à sua localização mais
recuada, protegida por dois volumes, e amplos espaços
verdes com piscinas, um produto pouco comum no centro da cidade. O The Nest Lisbon é o terceiro projeto da
Louvre Properties, uma empresa de promoção e gestão
imobiliária. O período de pré-venda exclusiva arrancou
em abril último.

Made up of 13 apartments and two penthouses and
offering solutions ranging from one-bedroom (T1) to
three-bedroom (T3) duplex, with areas between 95 to 425
sqm, The Nest, true serenity living in Lisbon, is a prestigious residential condominium, located at 11, Rua Rodrigo
da Fonseca, and designed by FVA, Frederico Valsassina
Arquitectos. The project, which involves the adaptation of
an office building, is discreet on the outside, but surprising on the inside. The name, The Nest, is due to its more
sheltered location, protected by two volumes, and large
green spaces with swimming pools, an unusual product
in the centre of the city. The Nest Lisbon is the third project of Louvre Properties, a real estate development and
management company. The exclusive pre-sale period
kicked off last April.
WWW.EDWARDOGOSTA.COM

Casa RPFV
MARIA PIRES

FERNANDO GUERRA

DIALOGANDO COM A PAISAGEM

Dos 1697 m² da área total, um terreno complexo e íngreme, 1000 m2 eram
intocáveis, por fazerem parte da Reserva
Agrícola, e os restantes eram ocupados
por um celeiro, uma eira e uma casa
antiga. À semelhança da antiga habitação,
a nova, que ocupa 643,20 m² distribuídos
por três pisos e que foi projectada pelo
atelier NoArq, incorpora-se na morfologia
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do terreno, promovendo o diálogo com
a paisagem agrícola que se estende no
sentido oposto à rua. Se o piso 0 é ocupado por funções sociais e apoio ao logradouro, o piso 1 organiza-se em volta de
um pátio maior e destina-se à atividade
familiar diária. Por sua vez, o piso 2, visível
da rua, foi dedicado ao descanso.
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IN DIALOGUE WITH THE LANDSCAPE

Of the 1697 sqm of the total area, a complex and steep terrain, 1000 sqm were
untouchable because they were part of
the Agricultural Reserve, and the rest
were occupied by a barn, a threshing floor
and an old house. Just like the old dwelling, the new one, which occupies 643.20
sqm distributed over three floors and
which has been designed by the NoArq
architecture firm, is incorporated into the

morphology of the land, promoting the
dialogue with the agricultural landscape
that extends in the opposite direction to
the street. If the ground floor is occupied
by social functions and supporting the
patio area, the first floor is organised
around a larger courtyard and is intended
for daily family activity. For its part, the
second floor, visible from the street, has
been dedicated to rest.
WWW.NOARQ.COM
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NOMA – a Restaurant Village
MARIA CRUZ

DIREITOS RESERVADOS

ESPAÇOS CONECTADOS

Nos arredores do centro da cidade de Copenhaga, na
Dinamarca, renasceu o NOMA – a Restaurant Village,
um projeto desenvolvido em parceria com o Bjarke
Ingels Group (BIG). O restaurante, que já havia sido
reconhecido como sendo um dos 50 melhores do
mundo, fechou as portas há três anos e, volvido o
tempo, reabriu ao público no início deste ano. Desde a
sua abertura, o restaurante tem estado na vanguarda
da gastronomia e criatividade. Construído entre dois
lagos, e dentro da comunidade de Christiania, o novo
espaço foi projetado num antigo armazém militar.
Atualmente, neste lugar, os comensais são convidados a experimentar um novo menu e a conhecer a
nova filosofia da casa. A solução arquitetónica está
formidável. O ambiente é atrativo. A separação entre

CONNECTED SPACES

edifícios é sustentável, pois todos os espaços estão
conectados. Ao todo existem onze áreas. Cada uma
adaptada às suas necessidades e funções. Mesmo
ao centro, está a cozinha que faz a ligação com todas
as divisões do restaurante. Seja na chegada, no
lounge, na área do churrasco ou na zona da seleção
dos vinhos, o ângulo de visão alcança a zona central
do edifício. A conexão entre edifícios é feita através de
caminhos cobertos de vidro, que permitem aos chefs
e convidados acompanharem as mudanças do clima
e da luz do dia, e o ambiente torna-se muito natural.
Agora, só resta mesmo a experiência culinária e apreciar os espaços feitos de tábuas de madeira empilhadas, enquanto se olha a claraboia grande e se sente o
ar livre entrar pelas janelas enormes.

On the outskirts of the city centre of
Copenhagen, in Denmark, the NOMA - a
Restaurant Village, a project developed in
partnership with Bjarke Ingels Group (BIG),
has been re-imagined. The restaurant,
which had already been recognised as
one of the 50 best in the world, closed its
doors three years ago and, with the time
elapsed, reopened to the public earlier
this year. Since its opening, the restaurant
has been at the forefront of gastronomy
and creativity. Built between two lakes,
and within the community of Christiania,
the new space was designed in a former
military warehouse. Now, in this place,
diners are invited to sample a new menu
and to get to know the new philosophy
of the house. The architectural solution
is formidable. The ambience is attractive. The separation between buildings is
sustainable because all spaces are connected. In all there are eleven areas. Each
one is tailored to its needs and functions.
Right in the centre is the kitchen, providing a hub that connects with all the rooms
of the restaurant. Whether on arrival, in
the lounge, in the barbecue area or in the
wine selection area, the viewing angle
reaches the central area of the building.
The connection between buildings is
made through glass covered paths, which
allow chefs and guests to keep up with
changes in climate and daylight, and the
environment becomes very natural. Now
all that remains is the culinary experience
and to enjoy the spaces made of piled
wooden planks, while looking through the
large skylight and feeling the air enter
through the huge windows.
WWW.BIG.DK

Box House
MARIA PIRES

DIREITOS RESERVADOS

RESPEITO PELO LUGAR

A Box House, em S. Paulo, no Brasil, é um
projeto em que o criador e o cliente são a
mesma pessoa: Flavio Castro. O principal
desafio do jovem arquiteto foi construir
uma casa de esquina, com duas fachadas
encostadas a construções vizinhas, que
garantisse iluminação e ventilação natural
em todos os ambientes, aproveitasse
ao máximo o terreno e preservasse a
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privacidade, dialogando, ao mesmo tempo, com a volumetria existente. Ao traço
contemporâneo aliaram-se materiais
como o vidro, o aço e a madeira, livres de
intermediários e que, por isso, mostram
a sua essência. Respeitando todos os
condicionalismos, a Box House consegue simultaneamente ir ao encontro das
ideias e estilo do seu criador.

RESPECT FOR THE PLACE

Located in Sao Paulo, Brazil, Box House is
a project in which creator and client are
the same person: Flavio Castro. The main
challenge for the young architect was to
build a corner house, with two sides up
against neighbouring buildings, which
would guarantee natural lighting and ventilation in all environments, make the most
of the terrain and maintain privacy, while
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at the same time retaining a dialogue
with the existing volumes. Materials such
as glass, steel and wood have joined the
contemporary outline, which reveal their
essence as they are free of intermediaries. While respecting all the constraints,
Box House manages to materialise both
the ideas and the style of its creator.
WWW.FCSTUDIO.COM.BR

Piuarch, Dairy store Valtellina
MARIA PIRES

DIREITOS RESERVADOS

CHALET ALPINO E CABANA DE VERÃO

ALPINE CHALET AND SUMMER CABIN

Desenhado pela Piuarch, Dairy store Valtellina foi
um projeto selecionado para o Arcipelago Italia.
Projetos para o futuro dos territórios interiores do
país, título do projeto do curador Mario Cucinella
para o Pavilhão Italiano na 16.ª da Biennale
Architettura 2018. Dairy store Valtellina, com um
só volume, perfil baixo e resultando da revitalização de uma loja de laticínios no município de
Postalesio, apresenta-se como uma amálgama
entre o antigo e o moderno e é simultaneamente
um chalet alpino e uma cabana de verão. O edifício tem as paredes transparentes que apagam
qualquer limite entre interior e exterior e o seu telhado inclinado dá a sensação de estar suspenso.

Designed by Piuarch, Dairy store Valtellina was a
project selected for the Arcipelago Italia. Projects
for the future of the country’s interior territories,
the title of the project by curator Mario Cucinella
for the Italian Pavilion at the 16th Biennale
Architettura 2018. Dairy store Valtellina, with a
single volume, low profile and resulting from the
renovation of a dairy store in the municipality of
Postalesio, is revealed as an amalgam between
old and modern and is both an alpine chalet and
a summer cabin. The building has see-through
walls that erase any boundary between the interior and the exterior and its sloping roof gives the
feeling of being suspended.
WWW.PIUARCH.IT

Les Cabanes du Lac
MARIA PIRES
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LUZ E SUBSTÂNCIA

LIGHT AND SUBSTANCE

Inspirado nas casas das árvores das crianças e
confirmando a estreita conexão entre o projeto e
o céu, Les Cabanes du Lac é um complexo de 58
apartamentos e duas lojas localizado no coração
da histórica cidade de Aix-les-Bains, em França.
Perfeitamente integrado no seu ambiente – um
local excecional de 15 hectares – e aberto em
direção ao lago e às montanhas, o edifício, vestido
com materiais que combinam perfeitamente com
o local (madeira e zinco), combina habilmente os
volumes sólidos com os espaços vazios para criar
peças elegantes de luz e substância.

Inspired by children’s tree houses and confirming
the close connection between the project and the
sky, Les Cabanes du Lac is a complex of 58 apartments and two stores located in the heart of the
historic city of Aix-les-Bains, in France. Perfectly
blended into its environment – an exceptional
15-hectare site – and open towards the lake and
mountains, the building, coated in materials that fit
perfectly with the location (wood and zinc), it cleverly combines solid volumes with empty spaces to
create elegant pieces of light and substance.
WWW.PIETRIARCHITECTES.COM
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talking about:

BALKRISHNA DOSHI
MARIA PIRES

VSA

A obra de Doshi é também poesia
Balkrishna Doshi nasceu em Pune, Índia, há 91 anos, e
no início de 2018 tornou-se no primeiro vencedor indiano
do prémio de maior prestígio do mundo da arquitetura, o
Prémio Pritzker. Fazendo arquitetura há mais de 70 anos,
Doshi teve como mestres Le Corbusier e Louis Kahn,
com quem trabalhou, mas criou a sua própria linguagem,
assente no conhecimento profundo da sua terra, da
história, da cultura e das tradições, contribuindo significativamente para a mudança e tendo sempre em vista a
responsabilidade social e a sustentabilidade. “As minhas
obras são uma extensão da minha vida, da minha filosofia e dos meus sonhos” (Doshi).
Balkrishna Vithaldas Doshi, ou simplesmente Doshi,

[ BALKRISHNA DOSHI ]

como é carinhosamente chamado, é um dos mais
influentes arquitetos do século XX e é o vencedor do
Prémio Pritzker de 2018, o primeiro ano em que o evento
foi apresentado no Canadá, no Museu Aga Khan, em
Toronto.
Nasceu a 26 de agosto de 1927 e iniciou os seus estudos em arquitetura no ano da independência do seu
país, em 1947. Após um período em Londres, mudou-se
para França para trabalhar com Le Corbusier e de lá
voltou para a Índia, para supervisionar o trabalho de
Le Corbusier em Chandigarh e em Ahmedabad, como
o Edifício da Associação dos Proprietários de Moinhos
(1954) e a Casa de Shodhan (1956).

A propósito de Le Corbusier e do prémio agora recebido, diz: “devo este prémio de prestígio ao meu guru,
Le Corbusier. Os seus ensinamentos levaram-me a
questionar a identidade e obrigaram-me a descobrir uma
nova expressão contemporânea regionalmente aceitável
para um habitat holístico sustentável”. Doshi também
trabalhou mais tarde com Louis Kahn no Instituto Indiano
de Gestão, em Ahmedabad, a partir de 1962. Seria nesta
cidade, a quinta mais populosa da Índia, onde cresceria
profissionalmente fundando e construindo as escolas
de arquitetura e urbanismo que comandou durante
décadas.
Alguns dos seus principais projetos incluem a Escola

“O júri reconhece a sua arquitetura excecional (…), o seu compromisso e a sua
dedicação ao país e às comunidades que
serviu”
de Arquitetura de Ahmedabad (1966), que ele criou e
fundou; um edifício abobadado criado para sediar o seu
escritório (Sangath), em 1981; e a galeria de arte inspirada numa caverna, Amdavad ni Gufa (1995). Em 1989,
criou a Habitação de Baixa Renda Aranya, que oferece
residências acessíveis a 80 mil pessoas em Indore. Os
cilindros, os grandes arcos e as "abóbodas semienterradas", segundo sua denominação, tornaram-se a sua

marca arquitetónica. No entanto, utiliza essas técnicas
porque permitem conviver com o sol e com a chuva. Nos
mais de cem edifícios e bairros que projetou na Índia, os
pátios, as persianas, as pérgulas, a largura das ruas e as
sacadas souberam lidar com o sol e aproveitar as brisas
com uma sustentabilidade lógica e tradicional, que não
precisa de rótulos e que Doshi defende desde a década
de setenta do século passado, quando também projetou, em Ahmedabad, o Instituto de Tecnologia e Meio
Ambiente.
O júri do Prémio Pritzker disse que Balkrishna Doshi
“criou uma arquitectura que é séria, nunca espalhafatosa, nem seguidora de tendências (…) Ao conceder-lhe a
medalha deste ano, o júri reconhece a sua arquitetura
excecional, refletida em mais de uma centena de edifícios que realizou, o seu compromisso e a sua dedicação
ao país e às comunidades que serviu, a sua influência
como professor e o excelente exemplo que estabeleceu
para profissionais e estudantes de todo o mundo ao
longo de sua longa carreira”. E prosseguiu: “Doshi está
profundamente consciente do contexto em que os seus
edifícios estão localizados. As suas soluções têm em
conta as dimensões social, ambiental e económica e por
isso a sua arquitetura está totalmente empenhada com
a sustentabilidade.” Mas o homem que foi muito para
além dos ensinamentos de Le Corbusier alia todas estas
dimensões a uma outra, mais emocional, mais mística,
mais poética. A obra de Doshi é também poesia, agora
reconhecida. Só agora!
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Doshi’s work is poetry too
Balkrishna Doshi was born in Pune, India, 91 years ago.
In early 2018 he became the first Indian to win the
world’s most prestigious architecture award prize, the
Pritzker Prize. Creating architecture for more than 70
years, Doshi had Le Corbusier and Louis Kahn as his
masters, with whom he worked, but he created his own
language, based on the deep knowledge of his country,
history, culture and traditions, contributing significantly
to change and always with a view to social responsibility
and sustainability. “My works are an extension of my life,
philosophy and dreams" (Doshi).
Balkrishna Vithaldas Doshi, or simply Doshi, as he is
affectionately known, is one of the most influential architects of the 20th century and is the winner of the 2018
Pritzker Prize, in the first year the event was presented in
Canada, at the Aga Khan Museum in Toronto.
He was born on August 26, 1927 and began his studies
in architecture in the year his country gained its independence, in 1947. After a period in London, he moved
to France to work with Le Corbusier and from there
he returned to India, to oversee Le Corbusier’s work in
Chandigarh and Ahmedabad, including the Mill Owners’
Association Building (1954) and Villa Shodhan (1956).
With regard to Le Corbusier and the prize he has now
received, he says: “this prestigious prize to my guru,

Le Corbusier. His teachings led me to question identity
and compelled me to discover new regionally adopted contemporary expression for a sustainable holistic
habitat”. Later Doshi also worked with Louis Kahn at the
Indian Institute of Management in Ahmedabad, from
1962. This would be the city, India’s fifth most populous,
in which he would grow professionally, founding and
building the schools of architecture and urbanism, which
he ran for decades.

“The jury recognizes his exceptional architecture (…), his commitment and his
dedication to his country and the communities he has served"
Some of his major projects include the Ahmedabad
School of Architecture (1966), which he created and
founded; a domed building designed to house his office
(Sangath), in 1981; and the art gallery inspired by a cave,
Amdavad ni Gufa (1995). In 1989, he created the Aranya
Low Cost Housing, which offers affordable homes to
80,000 people in Indore. Cylinders, large arches and
“half-buried domes”, as he calls them, became his architectural trade mark. However, he uses these techniques
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because they allow you to live with the sun and the
rain. In the more than a hundred buildings and neighbourhoods that he has designed in India, courtyards,
shutters, pergolas, the width of the streets and the
balconies have been created to to deal with the sun and
take advantage of the breezes with a logical and traditional sustainability, which needs no labels and which
Doshi has been advocating since the 1970s, when he also
designed the Institute of Technology and Environment, in
Ahmedabad.
The Pritzker Prize jury said that Balkrishna Doshi “has
always created an architecture that is serious, never
flashy or a follower of trends... By granting him the award
this year, the jury recognizes his exceptional architecture
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as reflected in over a hundred buildings he has realised, his commitment and his dedication to his country
and the communities he has served, his influence as a
teacher, and the outstanding example he set for professionals and students around the world throughout his
long career". It continued: “Doshi is acutely aware of the
context in which his buildings are located. His solutions
take into account the social, environmental and economic dimensions and therefore his architecture is totally
engaged with sustainability". But the man who went far
beyond the teachings of Le Corbusier combines all these
dimensions with another, more emotional, more mystical,
more poetic. Doshi’s work is poetry too, now recognised.
Only now!

Home in Little Italy
MARIA CRUZ

AUDAX

NEW YORK STYLE

AO ESTILO NOVA-IORQUINO

De um prédio comercial passou a casa familiar.
As comodidades são perfeitas para uma casa de
família. Falamos de um projeto de arquitetura do
atelier Audax, e a residência foi idealizada para o
diretor da marca Gianpiero Pugliese. O interior foi
inspirado num apartamento estilo “Nova Iorque”:
pé direito alto, três quartos, duas WC, uma sala
de estar, a cozinha (elegante e contemporânea)
e a sala de jantar e, ainda no apartamento, um
elevador privativo que dá acesso direto à rua.
Também a conjugação harmoniosa de elementos modernos com tradicionais, presentes na
decoração, geraram um espaço aconchegante
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e acolhedor. Assim como os acabamentos em
ferragem, que deram um toque exclusivo à habitação. Para além de muitas das peças utilizadas na decoração serem da coleção do Audax
(a poltrona Evelyn, a mesa de jantar Vasari, a
cadeira de jantar Raphael e a consola Donatello),
alguns dos móveis modernos são inspiração italiana. Igualmente o jardim de inverno deu forma
à perfeita simetria da casa. Nos seus projetos, o
Audax oferece uma abordagem holística de
design que equilibra os objetos técnicos, estéticos e funcionais. Este projeto é prova disso!

A commercial building transformed into a family
home. The amenities are perfect for family living.
We’re talking about an architecture project by
Audax, with the practice creating a residence
for the director of the brand Gianpiero Pugliese.
The interior was modelled after a New York style
apartment: high ceilings, three bedrooms, two
bathrooms, a living room, the kitchen (elegant
and contemporary) and the dining room and, also
in the apartment, a private lift providing direct access to the street. The harmonious combination
of modern and traditional elements present in the

decoration, have generated a cosy and welcoming space. Just as the traditional hardware finishes give a unique touch to the room. In addition to
many of the pieces used in the decoration being
from the Audax collection (the Evelyn armchair,
the Vasari dining table, the Raphael dining chair
and the Donatello console), some of the modern
furniture is Italian inspired. Also the winter garden
ensures the perfect symmetry of the house. In its
designs, Audax offers a holistic design approach
that balances technical, aesthetic and functional
objectives. This project is proof of that!
WWW.AUDAX.CA
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Entre Pinos
MARIA CRUZ

RORY GARDINER

NA FLORESTA MEXICANA

À margem do lago Avandaro, na cidade de Valle
de Bravo, no México, e cercadas por pinheiros que
ecoam com o som do vento, foram construídas
cinco moradias, no meio da floresta, por Taller
Héctor Barroso. Parecem estar distraídas no meio
da natureza envolvente. A própria cor terra atribuída ao exterior das casas combina na totalidade
com as cores do interior. As habitações são muito
idênticas. Em termos de tipologia, consistem em
seis volumes assentes em madeira; e um pátio
central, que garante vistas maravilhosas, um
silêncio profundo e uma privacidade merecedora
de qualquer lugar desta classe. Viradas a norte,

as casas revelam volumes mais sólidos e fechados. Já a sul, é o jardim que espreita por entre as
árvores, e a floresta compõe um cenário adorável.
No piso térreo da moradia, encontram-se a sala
de jantar, a cozinha e um dos quartos; no exterior, ficam os terraços, os pátios e os jardins. No
piso superior, os quartos têm vistas privilegiadas
para o pinhal. Na construção destas moradias
foram utilizados materiais regionais, da localidade,
nomeadamente a madeira e os tijolos. Este projeto
ganhou o Prémio AZ Awards 2018 na categoria de
O Melhor em Arquitetura – Residência Familiar e
de Interiores.
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IN THE MEXICAN FOREST

On the shore of Lake Avandaro, in the town of Valle
de Bravo, in Mexico, and surrounded by pine trees
that echo with the sound of the wind, five houses
have been built in the middle of the forest by Taller
Héctor Barroso. They look as if they are distracted
in the midst of the surrounding nature. The earth
colour attributed to the exterior of the houses fits
entirely with the colours of the interior. The houses
are very similar. In terms of configuration, they
consist of six volumes positioned in a way that
generates a void – a central courtyard that guarantees wonderful views, deep silence and privacy
worthy of any place of this class. To the north, the
volumes are solid and closed. To the south, they
open to the garden peeking out between the trees,
while the forest composes a stunning backdrop.
On the ground floor of the house we find the living,
dining room, the kitchen and one of the bedroom, leading outside to the terraces, patios and
gardens. On the top floor, three bedrooms enjoy
amazing views of the pine forest. Regional materials were used in the construction of these houses,
including brick and wood, as well as soil from the
site. This project won a 2018 AZ Award, in the
Best in Architecture – Residential Single Family
Residential Interiors category.
WWW.TALLERHECTORBARROSO.COM
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HISTORY AND CONTEMPORARY FLAIR

Apartamento na Lapa
MARIA PIRES

DIREITOS RESERVADOS

WWW.STUDIOGAMEIRO.COM

HISTÓRIA E CONTEMPORANEIDADE

Introduzir equilibradamente elementos
contemporâneos num espaço de caráter
histórico foi uma das premissas do Studio
Gameiro para este apartamento renovado
em 2018, mas inserido num edifício pombalino tardio, de 1819, localizado num bairro
histórico de Lisboa. Outra das preocupações foi valorizar as técnicas tradicionais
portuguesas e, também, tirar partido da
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Introducing contemporary elements in
a balanced way into a space of historical character was one of the premises
of Studio Gameiro for this apartment
renovated in 2018, yet housed within a
late ‘Pombaline’ building, from 1819, located
in a historic neighbourhood of Lisbon.
Another concern was to give value to
traditional Portuguese techniques and
also to take advantage of the unique light
of the Portuguese capital and the views.
As such, some elements, although new,
were manually crafted by artisans. This
is the case of the pieces of marble of the
flooring in the social areas. Whenever
possible, however, what already existed
was kept, such as the openings in the
ceiling, exposing the original wood, or the
frescoes around the windows.

luz única da capital portuguesa e das vistas. Assim, alguns elementos, embora novos, foram trabalhados manualmente por
artesãos, como é o caso dos pedaços de
mármore do pavimento das zonas sociais.
Sempre que possível, porém, foi mantido
o que preexistia, como as aberturas no
teto que expõem a madeira original, ou os
frescos à volta das janelas.
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FEATHR & Artist Lee Herring
MARIA PIRES

DIREITOS RESERVADOS

GRAFFITI NO DESIGN DE INTERIORES

GRAFFITI IN INTERIOR DESIGN

Percorrendo o mundo em busca de artistas contemporâneos com os quais colabora na criação
de papéis de parede e tecidos originais, a FEATHR,
desta vez, encetou uma parceria com o artista Lee
Herring, um grafitter britânico, conhecido por criar
paisagens contemporâneas, ricas em materialidade, textura e cor. Assim, nasceu a nova coleção de
papéis de parede que, pela primeira vez, introduziu
os murais de graffiti coloridos de Herring no design
de interiores, criando trabalhos ousados, vivos e
espontâneos.

Travelling the globe in search of contemporary
artists with whom it collaborates in creating original wallpapers and fabrics, FEATHR, has this time,
embarked on a partnership with artist Lee Herring,
a British graffiti artist known for creating contemporary landscapes rich in materiality, texture
and colour. The new collection of wallpapers has
thus come into being, which, for the first time, has
introduced Herring’s colourful graffiti murals into
interior design, creating bold, bright and spontaneous works.
WWW.FEATHR.COM

Apartamento no Beato
MARIA PIRES
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MAIS LEVEZA E FUNCIONALIDADE

LIGHTER AND MORE FUNCTIONAL

Antes da intervenção, este apartamento no Beato,
em Lisboa, apresentava muitos dos problemas
que existiam nas construções da época, a década de 1980, como os conflitos entre espaços e
estrutura, isolamentos deficientes, organização
disfuncional, etc. A recente intervenção, assinada
pelo atelier Arriba Arquitetos, corrigiu os problemas, tornando, simultaneamente, os espaços mais
leves, mais iluminados, e simplificou a disposição
dos espaços e das funções, resultando numa relação pragmática entre as áreas sociais e privadas.
A cozinha passou a ser o espaço central à volta do
qual a casa se organiza, convidando a usufruir da
sala de estar, agora mais desafogada e com uma
varanda que se debruça sobre o rio.

Before any work was done, this apartment in
Beato, Lisbon, had many of the problems to be
found in the buildings from the period, the 1980s,
such as conflicts between spaces and structure,
poor insulation, dysfunctional organisation, etc.
The recent work, developed by Arriba Arquitetos,
corrected the problems, while at the same time
making the spaces lighter, brighter and simplifying
the arrangement of spaces and functions, resulting in a pragmatic relationship between social and
private areas. The kitchen has become the central
space around which the house is organised, inviting you to enjoy the living room, now more open
and with a veranda that overlooks the river.
WWW.ARRIBA.PT
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One Oak 3&4 B2
MARIA CRUZ

ALEX JEFFRIES

COM O MAR MEDITERRÂNEO À VISTA

Com um vasto curriculum de design de
residências de luxo, iates e ambientes
comerciais, a Askdeco apresentou-nos
o seu mais recente projeto: One Oak 3&4
B2 – situado no coração de Beirute, no
Líbano. Beirute é uma das cidades conhecida pelas galerias de arte, espetáculos,
bistrôs e cafés da moda, mas, desta vez,
é o novo duplex familiar de 700 m2 que
nos capta a atenção. O espaço é refinado e de muito bom gosto. A decoração
foi pensada cuidadosamente. Mais uma
vez, a Askdeco criou espaços funcionais.
Desde as cores da terra, às paredes de
concreto com texturas, ao piso de mármore cinza e à madeira marrom, todos os
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WITH THE MEDITERRANEAN SEA IN SIGHT

elementos, que nos saltam à vista, foram
essenciais na conceção desta habitação
de luxo. O piso inferior da One Oak 3&4
B2 é um espaço mais privativo, já o andar
superior foi projetado para uma área de
diversão e de relaxamento. É aqui que a
zona do bar e do lounge dos charutos,
assim como a mesa de bilhar toulet high-end, prendem ao espaço todos que nela
entram. As vistas deslumbrantes sobre
o Mar Mediterrâneo e sobre as antigas
ruínas romanas contribuem para o equilíbrio harmonioso desta casa, mesmo no
coração de Beirute. E a magnífica escada
em forma de gaiola é, também, um dos
ex-líbris da casa.

With a vast design CV of luxury residences, yachts and commercial environments,
Askdeco has revealed to us its latest
project: One Oak 3&4 B2 – located in the
heart of Beirut, Lebanon. Beirut is a city
known for its art galleries, shows, bistros
and trendy cafés, but this time it is this
new 700-sqm family duplex that captures
our attention. The space is refined and
tasteful. The décor has been carefully
thought out. Once again, Askdeco has
created functional spaces. From earthhued colours, or the textured concrete
walls, to the grey marble floor and the
brown wood, all the elements that leap out

at you were essential to the design of this
luxury residence. The lower floor of One
Oak 3&4 B2 is a more private space, but
upstairs is designed as an area of fun and
relaxation. Here we find the bar area and
the cigar lounge, as well as the high-end
Billards Toulet pool table, causing all that
enter these space to stay put. The breathtaking views of the Mediterranean Sea
and the ancient Roman ruins contribute
to the harmonious balance of this home,
right in the heart of Beirut. And the magnificent cage-like spiral staircase is also
one of the highlights of the house.
WWW.ASKDECO.COM
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Sake Dojo Restaurant
ANA MONTEIRO

NICOLE LAMOTTE PHOTOGRAPHY

"TATUADO" PELA ARTE JAPONESA

O restaurante Sake Dojo, situado em
Los Angeles, Estados Unidos, no popular
bairro Little Toyko, projetado pela Wick
Arquitecture Design, em parceria com a
LAND Design Studio, rebusca, em jeito
de homenagem, o espírito da culinária
japonesa, assentando a sua inspiração na
arte milenar e mundialmente reconhecida da tatuagem japonesa. Os designers
David Wick e Andrew Lindley preocuparam-se em fundir num só espaço o
tradicional e o moderno, fazendo sobressair a cultura japonesa, com um toque de
frescura e estilo urbano. Para tal, colaboraram com o artista Horifuji, de forma
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a criarem paredes ‘tatuadas’ de motivos
variados, desde ondas, pétalas de água
e peixes Koi, que preenchem majestosamente grande parte do espaço, dando
ainda lugar a uma outra secção decorada
com cartazes de filmes americanos em
japonês, câmaras fotográficas e livros de
culinária japoneses, ao bom estilo vintage.
Sake Dojo dispõe de um bar de licor e
saqué, um sushi bar, mesas de jantar e,
ainda, de salas de jantar privadas, sendo
o mais recente, energético e vibrante
restaurante daquela que é considerada a
maior Japantown dos Estados Unidos.

"TATTOOED" BY JAPANESE ART

Sake Dojo restaurant, located in Los
Angeles, United States, in the popular
Little Tokyo neighbourhood, designed by
Wick Architecture & Design, in partnership
with LAND Design Studio, delves into the
spirit of Japanese cuisine, paying tribute
to it while drawing its inspiration from
the ancient and world-renowned art of
Japanese tattooing. Designers David Wick
and Andrew Lindley focused on merging
traditional and modern in a single space,
highlighting Japanese culture, with a
touch of freshness and urban style. To
this end, they worked with artist Horifuji to
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create ‘tattooed’ walls featuring a range
of motifs, from waves, water petals and
Koi fish, which majestically fill a large
part of the space, while also giving rise to
another section decorated with posters of
American movies, in Japanese, cameras and Japanese cookbooks, in the true
vintage style. Sake Dojo features a liquor
and sake bar, a sushi bar, open table seating, and also private dining and banquet
rooms, and is the latest, energetic, and vibrant restaurant of what is considered the
largest Japantown in the United States.
WWW.WICKARCH.COM
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FAMILY EPICENTRE

“It’s the small details that make great
kitchens”, is the motto of Cuisines Steam,
a kitchen design and manufacturing
company based in Montreal, Canada. One
example of this is Avenue Project, the latest from the Cuisines Steam team, which
values the kitchen

as the central space
of the house and the epicentre of family
gatherings. Avenue Project sits within a
single family dwelling and features lines

Avenue Project
ANA MONTEIRO

MÉLANIE ELLIOTT

EPICENTRO FAMILIAR

“São os pequenos detalhes que fazem
grandes cozinhas”, é o lema da Cuisines
Steam, uma empresa de design e fabrico de cozinhas, sediada em Montreal,
Canadá. Exemplo disso é Project Avenue,
o mais recente da equipa da Cuisines
Steam, que valoriza a cozinha como o
espaço central da casa e epicentro das
reuniões de família. Project Avenue está
inserido numa residência unifamiliar e
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possui linhas que facilmente se misturam
e conectam com a restante arquitetura
da casa. Para esta cozinha, foi fundamental a escolha dos materiais certos, bem
como foi dada primazia à luz natural, por
forma a criar um espaço que se encontra
em perfeita simbiose com o que o rodeia,
revelando não só a paixão pela arte de
cozinhar, mas também pelo design e
harmonia.

that easily blend and connect with the
rest of the house’s architecture. For this
kitchen, the choice of the right materials
was fundamental, as well as giving priority
to natural light, so as to create a space
that is in perfect symbiosis with what
surrounds it, revealing not only passion
for the art of cooking, but also for design
and harmony.
WWW.CUISINESTEAM.CA

Stanton & Co
MARIA CRUZ

FELIX FOREST

A HERANÇA DE UM ESPAÇO

Eis o restaurante que traz consigo a
herança de um espaço existente. Stanton
& Co tem capacidade para receber cerca
de 250 pessoas. É no maior distrito de
Cannery, em Rosebery, na Austrália, que
o bar/restaurante oferece uma cozinha aberta a quem o procura. Para a
realização deste projeto, da autoria da
Alexander & CO, foram usados vários
materiais: a madeira (nos painéis), o metal
(nas diversas estruturas) e o zinco (na
zona do teto). Foi com um tom quente e
expressivo que esta casa foi construída, a
partir de um edifício robusto. O património
manteve-se. Mudaram-se, no entanto, os
‘tecidos’ do interior de forma a conceder
outro impacto à arquitetura imposta. Este
é um projeto que consegue manter o
ambiente histórico, a sustentabilidade da
arquitetura e a renovação cultural.
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THE HERITAGE OF A SPACE

Here is the restaurant that brings with
it the heritage of an existing space.
Stanton & Co has room to welcome
about 250 guests. Located within the
greater Cannery precinct in the district
of Rosebery, Sydney, Australia, the bar /
restaurant boasts a kitchen open to anyone looking for it. To achieve this project,
by Alexander & CO, several materials were
used: timber (in the panels), metal (in

the various structures) and zinc (in the
kitchen ceiling area). The resulting tone is
warm and expressive in this robust building. The shell architecture has been retained. However, the ‘fabrics’ of the interior
have been changed so as to give another
impact to the imposed architecture. This
is a project that manages to maintain an
historic ambience environment, architecture sustainability and cultural renewal.
WWW.ALEXANDERAND.CO
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Birka
MARIA PIRES
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BIRKA

PROJETOS DE LUXO

LUXURY PROJECTS

Com sede em Miami e Buenos Aires, Birka
é uma empresa formada por designers e
arquitetos que projeta lojas de luxo para
inúmeras marcas, inclusive a Chanel.
A primeira Chanel F&B de Buenos Aires,
localizada nas Galerias Pacífico, divide-se
em duas áreas: a primeira dedicada a
perfumes, maquilhagem e tratamentos
de pele; e a segunda, mais privada, exibe
linhas exclusivas e preconiza um atendimento mais personalizado. Enquanto
o design comemora as composições
clássicas do famoso artista Piet Mondrian,
o calor e glamour são conferidos, entre
outros elementos, pela paleta clássica
em preto e branco, com toques de ouro e
cinza.

Based in both Miami and Buenos Aires,
Birka is a company set up by designers
and architects which designs luxury
stores for countless brands, including
Chanel. The first Chanel F&B in Buenos
Aires, located in ‘Galerias Pacífico’, is divided into two areas: the first dedicated to
perfumes, make-up and skin treatments;
and the second, more private, displays
exclusive ranges and advocates a more
personalised service. While the design
celebrates the classic compositions of
famous artist Piet Mondrian, warmth
and glamour are conferred, among other
elements, by the classic black and white
palette, with touches of gold and grey.
WWW.BIRKAONLINE.COM
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Loft Panzerhalle
MARIA PIRES

DIREITOS RESERVADOS

REINVENTAR O PASSADO

De entre as 950 candidaturas, o atelier de arquitetura austríaco Smartvoll venceu o prestigiado
prémio AZ Award 2018 na categoria de Interiores
Residenciais com o projeto Loft Panzerhalle, em
Salzburgo, Áustria. Com 350 m2 e dois andares,
a ideia clássica de um loft é perceptível, mas foi
reinterpretada, resultando num espaço dramático.
O edifício, que em tempos idos era o arsenal de
um quartel construído na década de 1930, estava
abandonado e foi lançado um concurso público
para a sua reabilitação.
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REINVENTING THE PAST

O projeto destaca-se pelo uso marcado de materiais novos e originais, dominados pelo concreto
polido e encerado, tijolo e aço revestido de branco.
Os arquitetos queriam recapturar o charme
original do espaço, por isso, preservaram-no e, ao
mesmo tempo, acrescentaram novas funcionalidades. Ainda que todos os elementos se destaquem, a ênfase vai para a ilha da cozinha com sete
metros, feita de pedra de lava e com prateleiras
para cultivo de ervas; e para a escadaria flutuante
escultural que se divide em duas direções.

From among 950 entrants, Austrian architecture practice Smartvoll won the prestigious AZ
Award 2018 in the Residential Interiors category,
with the Loft Panzerhalle project in Salzburg,
Austria. Covering 350 sqm and two floors, the
classic idea of a loft can be felt, but it has been
reinterpreted, resulting in a dramatic space. The
building, which was once the armoury of a barracks built in the 1930s, was abandoned and a
public tender was launched for its rehabilitation.
The project stands out for the marked use of new

and original materials, dominated by polished and
waxed concrete, brick and white coated steel. The
architects wanted to recapture the original charm
of the space. To this end they preserved it and, at
the same time, added new functionalities. Although
the elements stand out, particular emphasis goes
to the seven-metre island in the kitchen made of
lava stone, with shelves for growing herbs, and to
the floating sculptural staircase that splits into two
directions.
WWW.SMARTVOLL.COM
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Elegância e intemporalidade
talking about:

MIGUEL RAPOSO
E PURA HABILIDADE
MARIA PIRES

DIREITOS RESERVADOS

Com uma equipa multidisciplinar altamente qualificada,
o Atelier Miguel Raposo e Pura Habilidade apresenta um
conjunto de serviços e produtos sempre marcados pela
qualidade, elegância, classe e sofisticação. Permitindo
um serviço "chave na mão", que poderá incluir projetos de arquitetura e design, decoração de interiores e
criação de peças de mobiliário e decoração únicas e
exclusivas, o atelier não obedece a prazos desenfreados,
modas, tendências ou coleções, mas antes preza a criação contínua e dá primazia à personalização de peças
que vão ao encontro do gosto e pretensões do cliente,
sem nunca perder a marca da assinatura do seu criador.
O Atelier Miguel Raposo e Pura Habilidade tem à disposição dos clientes – um público exigente, que distingue
a qualidade da quantidade, com poder de compra e
habituado a produtos e serviços que conjugam elegância
e excelência – uma equipa técnica composta por engenheiros, arquitetos, designers, com uma vasta experiência na elaboração de projetos e no acompanhamento

das obras, nas diversas especialidades de engenharia,
arquitetura paisagista, design gráfico, etc. Por isso, o
atelier está vocacionado para projetos "chave na mão",
desenvolvendo a arquitetura, acompanhando a obra e a
fase de licenciamentos, até ao projeto de interiores. Já
com uma vasta experiência, o atelier tem realizado diversos projetos de habitação, hotelaria e turismo, restauração, comércio e serviços, tanto em Portugal como além
fronteiras. A reabilitação de um edifício em Alfama, de
um outro em Alcântara, ou a reabilitação e construção de
um edifício na Madragoa são apenas alguns dos projetos
levados a cabo pelo atelier.
O novo showroom na Rua de São Bento, em Lisboa,
– por excelência a rua dos melhores antiquários, que
movimenta um público/cliente (nacional e estrangeiro) exigente e conhecedor –, reflete a polivalência da
empresa, sendo possível requisitar todos os serviços, ou
apenas adquirir peças de design isoladas ou ainda ver a
Coleção MR, desenhada por Miguel Raposo e produzida
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em Portugal por artesãos criteriosamente selecionados.
Inspiradas nos anos 50 do século passado, nas referências históricas e no mundo da arte contemporânea,
as criações de Miguel Raposo (MR) refletem um profundo conhecimento de elegância e beleza, e combinam
linhas intemporais, materiais de irrepreensível qualidade
e atenção aos detalhes. Exemplo disso é uma mesa
de jantar de grandes dimensões, em que o tampo em
mármore Pele de Tigre de Estremoz, criteriosamente
escolhido, é o elemento de destaque; ou então o banco Bakuba, inspirado pela rica cultura do povo africano
homónimo, com uma estrutura em nogueira maciça e
assento revestido a pele natural.
A par da Coleção MR, desde mesas e cadeiras, sofás e
candeeiros, ou ainda peças por medida, que espelham o
mundo criativo de Miguel Raposo e sua longa experiência
em design de interiores, convivem no mesmo espaço
peças de proveniências e formas de expressão artística distintas, como pintura, escultura, fotografias, artes
decorativas, antiguidades e mobiliário vintage. Sempre
com a orientação de Miguel Raposo, recriam-se rotativamente ambientes que são representativos do conceito
e sentido estético do atelier, sendo que, desta forma, o
fator novidade está sempre presente.
Ainda que a Miguel Raposo e Pura habilidade tenha nascido em 2008, o designer, formado em Design Industrial,
transforma espaços há mais de 30 anos. Não segue uma
receita, facilmente bisada, nem tendências, nem modas,
porque assim como cada cliente é único, únicos têm de
ser os espaços, condizentes com os gostos, exigências

e necessidades. Assim, em articulação com questões
técnicas – como organização dos espaços, luminosidade, utilização adequada dos materiais, sustentabilidade,
etc. –, cria ambientes singulares, intemporais, valorizando detalhes, materiais nobres e uma paleta de cores que
transmite ambientes repousantes. Um dos projetos de
interiores recentes de Miguel Raposo foi desenvolvido
em Alfama, um dos bairros mais históricos e pitorescos da capital. Ainda que se tratem de apartamentos
turísticos, Miguel Raposo fez deleslares harmoniosos,
perfeitos para descansar, depois de dias cansativos em
busca dos ex-líbris da cidade. Aproveitando a luz natural
dos apartamentos e utilizando mobiliário, apontamentos
e materiais intemporais, Miguel Raposo criou ambientes
serenos, arejados e apelativos.

O atelier está vocacionado para projetos
"chave na mão".
Num mundo frenético, em que o tempo é um bem escasso, é crucial que haja quem materialize sonhos, desde o projeto "à chave na mão". Se os sonhos incluírem
qualidade, intemporalidade, singularidade e sofisticação,
o Atelier Miguel Raposo e Pura Habilidade poderá ser a
resposta a estes anseios.
[ MIGUEL RAPOSO ]

Elegance and timelessness
With a highly qualified multidisciplinary team, the Miguel
Raposo e Pura Habilidade studio boasts a series of
services and products, which are always marked by their
quality, elegance, class and sophistication. Providing
a turnkey service, which might include architectural
and design projects, interior design and the creation of
unique and exclusive pieces of furniture and decoration,
the studio does not bow to frantic deadlines, fashions,
trends or collections, but rather values continuous creation and gives priority to the customisation of pieces that
meet the client’s taste and wishes, without ever losing
the design style of its creator.
The Miguel Raposo e Pura Habilidade studio provides its
clients – a discerning public, which distinguishes quality
from quantity, with purchasing power and used to products and services that combine elegance and excellence
– with a technical team made up of engineers, architects
and designers with vast experience in project development and supervising works, in the various specialities
of engineering, landscaping, graphic design, etc. As such,
the studio gears its efforts towards turnkey projects, developing the architecture, supervising the work and the

licensing phase, and also the interior design. With vast
experience, the studio has undertaken several projects
in residential housing, hotel and tourism, restaurants,
commerce and services, as much in Portugal as abroad.
The restoration of a building in Alfama, of another in
Alcântara, or the renovation and construction of a building in Madragoa are just some of the projects carried out
by the studio.

The studio gears its services towards turnkey projects.
The new showroom in the Rua de São Bento, in Lisbon,
– the street par excellence for the best antique shops,
which attracts a discerning and knowledgeable public/
clientele (national and foreign) – reflects the company’s
versatility, in that you can commission any of its services, or simply purchase individual design pieces, or even
see the Coleção MR, a collection designed by Miguel
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Raposo and produced by carefully selected craftsmen in
Portugal. Inspired by the 1950s, by historical references
and by the world of contemporary art, Miguel Raposo’s
(MR) creations reflect a deep knowledge of elegance and
beauty, combining timeless lines, materials of impeccable quality and attention to detail. An example of this
is a large-format dining table, a highlight of which is its
carefully chosen Estremoz ‘Tiger Skin’ marble top; or the
Bakuba stool, inspired by the rich culture of the African
people of the same name, with a solid walnut frame and
natural leather seat.
Together with the Coleção MR, from tables and chairs,
sofas and lamps, or custom made pieces, which reflect
the creative world of Miguel Raposo and his long experience in interior design, the showroom houses pieces
of varying provenance and forms of distinct artistic
expression, such as painting, sculpture, photographs,
decorative arts, antiques and vintage furniture. With
ongoing direction from Miguel Raposo, environments that
are representative of the concept and aesthetic sense of
the studio are recreated in turn. In this way, the novelty
factor is always present.
Although Miguel Raposo e Pura Ability first came about
in 2008, the designer, who studied Industrial Design, has
been transforming spaces for more than 30 years.
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He does not follow a recipe, which can easily be repeated, neither does he follow trends or fashions, because
just as each client is unique, the spaces have to unique,
in keeping with their tastes, requirements and needs.
Thus, in combination with technical issues – such as
organisation of spaces, lighting, suitable use of materials, sustainability, etc. – he creates unique, timeless
environments, valuing details, premium materials and a
palette of colours that produce restful environments. One
of Miguel Raposo’s recent interior design projects was
developed in Alfama, one of the capitals most historic
and picturesque neighbourhoods. Although the project
involvesourist apartments, Miguel Raposo had turned
them into harmonious homes, perfect for rest, after tiring
days spent chasing the city’s highlights. Taking advantage of the natural light of the apartments and using
timeless furniture, detailing and materials, Miguel Raposo
has created serene, airy and appealing environments.
In a frenzied world, in which time is a scarce commodity,
it is vital that people exist who are able to bring dreams
to life, from design to handover. If the dreams include
quality, timelessness, uniqueness and sophistication, the
Miguel Raposo e Pura Ability studio might be the answer
to these wishes.

duka

Portus Cale
Os produtos Portus Cale, inspirados
pelo cenário idílico do vale do rio Douro,
captam os aromas, as cores e o ambiente
de Portugal. Fazendo as delícias dos apreciadores do que de melhor se faz no país,
a coleção Portus Cale Gold & Blue conta
com um novo conjunto de velas aromáticas individuais, perfeito para decorar
espaços mais pequenos ou adornar a
sua mesa de jantar. Os seus delicados
recipientes em cerâmica com padrões
inspirados na tradição da azulejaria portuguesa guardam uma fragrância floral
fresca e notas aromáticas de pimenta
rosa e jasmim.
Inspired by the idyllic scenery of the River
Douro valley, Portus Cale products capture the aromas, colours and atmosphere
of Portugal. Delighting fans of the best the
country has to offer, the Portus Cale Gold
& Blue collection features a new series
of individual scented candles, perfect for
decorating smaller spaces or adorning
your dining table. Their delicate ceramic
containers, with patterns inspired by the
Portuguese tile tradition, provide a home
for a fresh floral fragrance and aromatic
notes of pink pepper and jasmin.
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A duka, fabricante de cabines de chuveiro personalizadas, sempre ofereceu
uma ampla gama de vidros. Em 2018,
a empresa decidiu adicionar um novo
vidro cromado com efeito espelho, uma
inovação que cria uma interação com a
luz e o espaço ao redor. Criado através de
um processo inovador, o novo acabamento não interfere com o desempenho do
vidro, que pode ser temperado e tratado
para oferecer resistência a marcas de
água e calcário. O vidro tem a característica intrigante de atuar como um espelho
bidirecional que é refletivo apenas no lado
de fora e transparente por dentro.

duka, which produces custom made
shower cabins, has always offered a wide
range of glass. In 2018, the company
decided to add a new chromed glass with
mirror effect, an innovation that allows
interaction with light and the surrounding space. Created using an innovative
process, the new finish does not interfere
with the performance of the glass, which
can be tempered and treated to provide
resistance against water and limescale
marks. The glass has the intriguing characteristic of acting as a two-way mirror
that is reflective only on the outside and
transparent from the inside.

FAINA Design
Sediada na Ucrânia, a FAINA Design é uma empresa que apresenta coleções de mobiliário, iluminação e acessórios. Os seus clientes são fãs do
minimalismo, admiradores de interiores modernos,
por vezes étnicos e artesanais, e do design intemporal. Os materiais selecionados para a conceção
de cada produto FAINA – argila, salgueiro, linho,
feltro, lã, madeira maciça – conferem-lhes uma
energia natural, quase ancestral, como se fossem
objetos vivos e com alma. Depois de ouvidas as
“vozes da terra” e de escolher os materiais, as
formas surgem intuitivamente.
Ukraine based company FAINA Design presents
collections of furniture, lighting and accessories.
Its customers are fans of minimalism, admirers
of modern, sometimes ethnic and handcrafted,
interiors, and of timeless design. The materials
chosen for the design of every FAINA product –
clay, willow, linen, felt, wool, solid wood – give them
a natural, almost ancestral energy, as if they were
living objects and with a soul. After hearing the
“voices of the earth” and choosing the materials,
the shapes emerge intuitively.
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Laminam
Devido à extrema leveza e às suas
excelentes propriedades, as placas de
cerâmica de grande dimensão e mínima
espessura da Laminam são ideais para
os interiores, onde podem ser usadas
nas paredes e pisos. Para além de serem
fabricadas num material natural 100% reciclável, da facilidade de limpeza, da resistência a altas temperaturas e à humidade,
e da inalterabilidade das características
cromáticas com o tempo, a linguagem sofisticada do seu design é igualmente um
fator distintivo da Laminam, que oferece
mais de 140 superfícies no seu catálogo.
Due to their extreme lightness and excellent properties, Laminam’s large-dimension, slim-profile ceramic sheets are ideal
for interior, where they can be used on
walls and floors. In addition to being made
from a 100% recyclable natural material,
being easy to clean, being resistant to
high temperatures and humidity, and the
face that they retain their chromatic characteristics over time, the sophisticated
language of their design is equally a distinctive feature of Laminam, which offers
more than 140 surfaces in its catalogue.

Luceplan
Por ocasião do NYCxDesign, a Luceplan, uma empresa
sediada em Milão, apresentou ao mercado norte-americano as extraordinárias luminárias Amisol, Mesh 55 e
Mesh ceiling, assinadas por Daniel Rybakken e Francisco
Gomez Paz. Mesh 55 e Mesh ceiling têm grande impacto
visual e permitem liberdade excecional da luz: é possível
regular a intensidade da luz e escolher quais secções a
acender. Amisol é uma luminária suspensa com linhas
limpas, cuja luz, difundida por uma estrutura circular, torna qualquer espaço simultaneamente teatral e poético.
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On the occasion of NYCxDesign, Milan-based company
Luceplan introduced their extraordinary lights Amisol,
Mesh 55 and Mesh ceiling, designed by Daniel Rybakken
and Francisco Gomez Paz, to the North American market. Mesh 55 and Mesh ceiling have great visual impact
and allow exceptional freedom in terms of light control:
you can regulate the light intensity and choose which
sections to turn on. Amisol is a hanging lamp with clean
lines, the light of which, dispersed by a circular structure,
makes any space theatrical and poetic at the same time.
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Magic Mirror Table
Formado em Design pela Universidade de
Brighton, Christopher Duffy fundou, em 2002,
a Duffy London, começando, humildemente,
pela criação de objetos para a sua cozinha.
Atualmente, o designer parece fazer magia na
conceção de móveis. Magic Mirror Table é uma
das suas últimas criações, uma mesa com 140
cm de diâmetro e 40 cm de altura. Fabricada de
forma artesanal em aço inoxidável polido e vidro,
as suas peças metálicas, lembrando pedras
preciosas e unidas de forma incomum, conferem
movimento contínuo, embora a Magic Mirror Table
seja completamente estática.

A Design graduate from the University of
Brighton, Christopher Duffy founded Duffy
London in 2002, starting off humbly by creating
objects for his kitchen. Currently the designer seems to be doing magic when designing
furniture. Magic Mirror Table is one of his latest
creations, a table with a diameter of 140 cm and
40 cm high. Handcrafted in polished stainless
steel and glass, its metal parts, reminiscent of
precious stones and united in an unusual way,
give it continuous movement, despite the Magic
Mirror Table being completely static.

MY home collection
Após o sucesso da poltrona Chemise, a
parceria entre a MY home collection e o
Studio Lido continua. A Chemise cresceu,
adicionando um lugar extra. Este sofá de
dois lugares foi concebido para expressar
conforto sofisticado e contemporâneo.
Chemise pode ser um assento, ou apoio
de pés, ou o que a imaginação ditar e está
disponível numa ampla gama de cores,
tecidos, couros e veludos. Por sua vez,
Alba é um restyling de um toucador. O
jogo gráfico de formas entre o espelho e
o tampo em MDF e a sua prática gaveta
tornam-no no objeto mais cobiçado pelo
público feminino.
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Following the success of the Chemise
armchair, the partnership between MY
home collection and Studio Lido continues. Chemise has grown, adding an
extra seat. This two-seater sofa has been
designed to express sophisticated and
contemporary comfort. Chemise can be a
seat, or footrest, or whatever your imagination desires it to be and is available in
a wide range of colours, fabrics, leathers
and velvets. For its part, Alba is a restyling
of a dressing table. The graphic interplay
of shapes between the mirror and the
MDF top and its practical drawer make
this an object coveted most by the female
buying public.
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Smania

Baobab Collection – Stones
A coleção Stones da Baobab Collection revela um novo
estilo decorativo. Mais do que nunca, estas três velas
perfumadas tornam-se objetos preciosos de decoração.
Cada cor é lentamente inserida no vidro à medida que é
soprado para criar materiais semelhantes ao mármore,
lapis-lazuli e ágata. A Baobab Collection decidiu representar cada uma das Stones como uma irmandade onde
cada mulher revela a sua personalidade através de um
perfume diferente. Pediu ao artista francês Tiven para
ilustrar a coleção com pinturas representando as três
irmãs: Marble, Agate e Lazuli.
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The Stones collection from Baobab Collection reveals a
new decorative style. More than ever, these three scented candles turn into precious decorative objects. Each
colour is slowly inserted into the glass as it is blown,
in order to create materials similar to marble, lapis-lazuli and agate. Baobab Collection decided to represent
each of the Stones as a sisterhood, where each woman
reveals her personality through a different perfume. They
asked French artist Tiven to illustrate the collection with
paintings depicting the three sisters: Marble, Agate and
Lazuli.

A nova Outdoor Collection da Smania foi
apresentada no Salone del Mobile 2018,
mais uma vez no Hall 3, dedicado ao luxo
atemporal. Uma nova e extensa gama de
soluções expressa uma estética calorosa e acolhedora de formas orgânicas,
entrelaçados e encaixes originais, linhas
suaves e curvas sinuosas, inspiradas nos
aromas e sensações dos maravilhosos
jardins floridos. A pesquisa e a experimentação contínuas por parte da empresa fizeram nascer mobiliário ousado,
criações em que a elegância e o requinte
se combinam com o conforto, a praticidade e a funcionalidade.

The new Smania Outdoor Collection was
presented at the 2018 Salone del Mobile,
once again in Hall 3, dedicated to timeless
luxury. A new and extensive range of solutions expresses a warm and welcoming
aesthetic of organic, intertwined shapes
and original fittings, smooth lines and sinuous curves, inspired by the aromas and
sensations of wonderful flower gardens.
Ongoing research and experimentation
by the company has led to the creation of
bold furniture, creations in which elegance
and refinement are combined with comfort, practicality and functionality.
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Love Tiles – Metallic
Dotada de um realismo singular, Metallic da Love
Tiles é uma coleção de pavimento e revestimento
em grés esmaltado e revestimento em monoporosa pasta branca que foi buscar inspiração
aos aços e metais brutos, imitando na perfeição
os efeitos cromáticos da exposição aos agentes
corrosivos. Com três formatos de revestimento (45x120, 35x100, 35x70), dois de pavimento
(59,2x59,2 e 60x60), vários tons (Platinum, Steel,
Iron, Rust, Corten e Carbon) e com superfícies
lisas ou com estrutura, a coleção é extremamente versátil, adequando-se aos mais variados
ambientes.
Endowed with a unique realism, Metallic from
Love Tiles is a collection of enamelled stoneware
flooring tiles and monoporous white past wall tiling
that drew its inspiration from crude steels and
metals, perfectly mimicking the chromatic effects
of exposure to corrosive agents. With three wall
tile formats (45x120, 35x100, 35x70), two floor tile
formats (59.2x59.2 and 60x60), various colours
(Platinum, Steel, Iron, Rust, Corten and Carbon)
and with smooth or structured surfaces, the collection is extremely versatile, adapting to the most
varied environments.
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Adele-C
A nova coleção de espelhos Riflessioni by Adele-C
(uma empresa fundada em 2009 por Adele Cassina),
desenhada por Marco Brunori e lançada no início deste
ano no Salão do Móvel de Milão, é composta por cinco
espelhos, ainda que cada um deles integre várias peças
que podem ser combinadas para criar inúmeras configurações e reflexos infinitos. Inspirada em nomes icónicos
do mundo das artes – Pablo Picasso, Man Ray, Kiki de
Montparnasse e Marcel Duchamp – Riflessioni tem um
design audacioso, capaz de transformar um objeto real
numa visão metafísica.

The new mirror collection Riflessioni by Adele-C (a
company founded in 2009 by Adele Cassina), designed
by Marco Brunori and launched at the beginning of this
year at the Milan Furniture Fair, consists of five mirrors,
although each one of these contains several pieces
that can be combined to create countless configurations and infinite reflections. Inspired by iconic names
from the world of art – Pablo Picasso, Man Ray, Kiki de
Montparnasse and Marcel Duchamp – Riflessioni has a
bold design, able to transform a real object into a metaphysical vision.

Tom Dixon – Stone
A coleção Stone de Tom Dixon, que inclui
candeeiros de teto e mesa e ainda itens
como castiçais, tábuas de corte para
a cozinha e de uso diário, apresenta
um candeeiro de parede esculpido em
mármore branco e com uma superfície
dura semipreciosa que o tornam pesado
e duradouro, ainda que transmita leveza e
transparência. O anel externo de mármore
parece flutuar e é mantido no lugar através de um vidro transparente que cria um
efeito de luz ondulante contra a parede. A
lâmpada dourada dá o toque final a este
design luxuoso, moderno e inconfundível.
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The Stone collection from Tom Dixon,
which includes ceiling and table lamps
and also items such as candle holders,
cutting boards for the kitchen and everyday use, presents a wall lamp sculpted
out of white marble and with a hard semiprecious surface that make it heavy and
long-lasting, even if it transmits lightness
and transparency. The outer marble ring
seems to float and is held in place by a
see-through glass that creates a rippling
light effect against the wall. The golden
light bulb gives the finishing touch to this
luxurious, modern and inimitable design.
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Life Emotions
Distinguindo os projetos residenciais
high-end mais excecionais a nível mundial
que incluem a integração de produtos
Basalte, os Basalte Awards 2018 foram entregues a projetos oriundos da
Alemanha, Reino Unido, China, Polónia e
Portugal, e os vencedores foram revelados durante a feira Lighting+Building
em Frankfurt, Alemanha. O projeto Life
Emotions foi um dos premiados, sendo
que o júri valorizou a estética simples
da aplicação dos produtos Basalte e a
combinação entre eles numa residência esplendorosa situada em frente ao
Oceano Atlântico, concebida por um dos
melhores arquitetos nacionais: Frederico
Valsassina.

Distinguishing the most exceptional highend residential projects worldwide, which
include the use of Basalte products, the
2018 Basalte Awards were handed out
to projects from Germany, the UK, China,
Poland and Portugal, with the winners
announced during the Lighting + Building
fair in Frankfurt, Germany. The Life
Emotions project was one of the winners,
with the jury valuing the simple aesthetics of the application of Basalte products
and the combination between them in a
stunning residence facing the Atlantic
Ocean, designed by one of Portugal’s best
architects: Frederico Valsassina.

Irma Orenstein
Irma Orenstein – arquiteta, designer de interiores
e artista, responsável por alguns dos projetos
mais exclusivos do mundo – foi um dos nomes selecionados para mostrar o seu trabalho
escultural na Start Art Fair deste ano, uma feira
que aconteceu em setembro último em Londres.
A experiência de Orenstein em colaborar com algumas das mais famosas marcas e artesãos de
interiores de luxo do mundo leva-a a criar peças
de design que incluem móveis, acessórios e produtos, peças cheias de narrativas e simbolismos
que, para além de serem funcionais e luxuosas,
são autênticas obras de arte.
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Irma Orenstein – architect, interior designer
and artist, responsible for some of the world’s
most exclusive projects – was one of the names
chosen to showcase her sculptural work at this
year’s Start Art Fair, a fair that took place last
September in London. Orenstein’s experience
in collaborating with some of the world’s most
famous luxury interior brands and craftsmen
leads her to creating design pieces that include
furniture, accessories and products, pieces full
of narratives and symbolism, which, in addition
to being functional and luxurious, are authentic
works of art.

Sherwood & Robin
Criaturas deliciosas e mágicas vivem na sombria
floresta Sherwood, roubando a luz das folhagens e
oferecendo-a a quem mais dela precisa. É esta a
história, nitidamente inspirada em Robin Hood, por
detrás do design de Sherwood & Robin, uma luminária de suspensão em que o esquilo e a bolota, e
também a própria luz, são os protagonistas. Feita
de cerâmica branca fosca, Sherwood & Robin foi
projetada por Matteo Ugolini e está disponível em
diferentes composições: luminária apenas com a
bolota, com a bolota e um esquilo, e com a bolota
e dois esquilos.
Delightful and magical creatures live in the woodland shade of Sherwood Forest, stealing the light
from the foliage and offering it to those who need
it most. This is the story, clearly inspired by Robin
Hood, behind the design of Sherwood & Robin, a
hanging lamp in which the squirrel and the acorn,
and also the light itself, play the lead roles. Made
of matt white ceramic, Sherwood & Robin was
designed by Matteo Ugolini and is available in
different compositions: lamp, with the acorn only,
with the acorn and a squirrel, and with the acorn
and two squirrels.
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DAM – Flora
As peças da DAM baseiam-se no uso de materiais
naturais e ecológicos, transportando a ideia de natureza para os interiores. Seguindo essa premissa,
Hugo Silva e Joana Santos criaram as mesinhas
de apoio Flora, cuja base é produzida em aglomerado de cortiça negra 100% natural, fazendo
referência à textura e à cor da terra. A madeira
complementa a cortiça e reforça a ideia das
folhas de uma planta. Juntos, estes dois materiais
formam um contraste perfeito. As mesinhas Flora
destacam-se pela sua singularidade e podem ser
integradas em qualquer espaço.
The pieces produced by DAM are based on the use
of natural and ecological materials, bringing in the
idea of nature to interiors. Following this premise,
Hugo Silva and Joana Santos have created the
Flora side tables, the base of which is made from
100% natural black cork agglomerate, making
reference to the texture and colour of earth. The
wood complements the cork and enhances the
idea of a plant’s leaves. Together, these two materials form a perfect contrast. The Flora tables stand
out for their uniqueness and can be integrated into
any space.

Alma Design
Formas, cores, materiais e novos acabamentos
contam as novidades da Alma Design, apresentadas no Salão do Móvel 2018. A Alma Design
revisita algumas de suas coleções mais icónicas
e reinterpreta a vida contemporânea com um
novo estilo e uma personalidade cada vez mais
distinta. A marca renova também a sua atenção
à cor como elemento caracterizador do produto,
capaz de definir a personalidade do espaço que a
recebe. Assim, cores brilhantes alternam-se com
as propostas de tons mais suaves e delicados,
que são o leitmotiv das propostas dedicadas ao
exterior.

108

Shapes, colours, materials and new finishes
favour the latest arrivals from Alma Design,
unveiled at the Salão do Móvel 2018.Alma Design
revisits some of its most iconic collections and
reinterprets contemporary life with a new style
and an increasingly distinctive personality. The
brand also focuses its attention on colour once
again as an element characterising the product,
able to define the personality of the space that
welcomes it. Thus, bright colours alternate with
softer and more delicate shades, producing the
leitmotiv for proposals dedicated to outdoor
settings.
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Republic of Fritz Hansen – Cross-Plex
A Republic of Fritz Hansen e Lightyears dão as
boas vindas ao arquiteto dinamarquês Bodil Kjaer
pela reintrodução da luminária Cross-Plex de 1961.
Esta luminária reflete a filosofia de Bodil Kjaer de
não apenas projetar, mas criar soluções. Com
linhas retas e corte limpo, Cross-Plex tem base
em vidro acrílico transparente em forma de uma
cruz e a sua sombra cúbica, quando vista de perfil,
parece um edifício em miniatura, com a sombra
opala representando um telhado iluminado. Esta
reinterpretação da Cross-Plex adiciona uma nova
linguagem de design à coleção Lightyears.
Republic of Fritz Hansen and Lightyears welcome
Danish architect Bodil Kjaer for the reintroduction
of the 1961 Cross-Plex lamp. This lamp reflects
Bodil Kjaer’s philosophy of not only designing, but
also creating solutions. With its straight lines and
clean cut, Cross-Plex has a base made of seethrough Plexiglas in the shape of a cross and its
cube-shaped shade, when viewed in profile, looks
like a miniature building, with the opal shade representing an illuminated roof. This reinterpretation
of Cross-Plex adds a new design language to the
Lightyears collection.
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FEATHR
Com a missão de “pintar” as casas com mais arte
e menos decoração, a FEATHR percorre o mundo
em busca de artistas contemporâneos para criar
papel de parede e tecidos originais. A sua última
colaboração é com a renomada pintora finlandesa
Tamara Piilola, cujas obras, impressionantes paisagens, transportam os espectadores numa jornada
em misteriosos ambientes naturais.
A FEATHR lançará quatro murais e papéis de parede baseados em obras de arte originais de Piilola:
Raindrops, Ornament, Delta (The Great Reflection)
e The Most Beautiful Things Hide.
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On its mission to “paint” houses with more art
and less decoration, FEATHR travels the world in
search of contemporary artists to create wallpaper
and original fabrics. Its latest collaboration is with
renowned Finnish painter Tamara Piilola, whose
work, depicting stunning landscapes, whisks viewers off on a journey through mysterious natural
environments. FEATHR will launch four murals
and wallpapers based on Piilola’s original artworks:
Raindrops, Ornament, Delta (The Great Reflection)
and The Most Beautiful Things Hide.
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Ethimo Outdoor
O azul cobalto da Costa Amalfitana, o charme intemporal de Saint Tropez, Monte Carlo e da Riviera
Francesa, o romantismo das Dolomitas, ou o ar
metropolitano de Milão são os cenários escolhidos
pela Ethimo para a apresentação das suas novas
coleções outdoor, criadas por figuras do mundo
do design. As coleções são como histórias – em
que cada capítulo localiza a ação num espaço diferente – feitas de materiais e emoções, tradições
artesanais e cultura de design, que conferem aos
ambientes semblantes únicos e intrigantes.

Dooq
Criando peças onde o feminino encontra o masculino, o pequeno encontra o grande, o macio
encontra o sólido e o passado encontra o presente, permitindo que o novo floresça, a Dooq é
uma empresa de design portuguesa que, através
da tecnologia, do artesanato e da criatividade, se
dedica a celebrar o luxo de viver. A Dooq concentra-se numa extensa pesquisa de detalhes,
juntamente com uma vasta pesquisa iconográfica,
para criar designs que estimulam os sentidos e
cuja abordagem conceitual é inspirada no encontro inesperado de coisas opostas.

The cobalt blue of the Amalfi Coast, the timeless charm of Saint Tropez, Monte Carlo and the
French Riviera, the romanticism of the Dolomites,
or the metropolitan air of Milan are the scenarios
chosen by Ethimo to present of its new outdoor
collections, created by figures from the world of
design. The collections are like stories – in which
each chapter places the action in a different
space – made of materials and emotions, handcraft traditions and design culture, which give the
environments unique and intriguing looks.

Creating pieces where feminine meets masculine, small meets big, soft meets solid and past
meets present, allowing the new to flourish, Dooq
is a Portuguese design company, which, through
technology, craftsmanship and creativity, is
dedicated to celebrating the luxury of living. Dooq
focuses on extensive research into details, along
with vast iconographic research, to create designs
that stimulate the senses and whose conceptual
approach is inspired by the unexpected meeting of
opposites.

Utu soulful lighting
A Utu soulful lighting responde ao desejo de criar
peças de iluminação que enriqueçam os espaços
com individualidade e significado. Nascida no seio
da mambo unlimited ideas, empresa que recolhe
inspiração no mundo, ainda que valorize as raízes
portuguesas e as competências de fabrico, a Utu
soulful lighting, cuja crescente presença no mercado internacional reflete a sua já grande reputação, apresenta uma ampla coleção com diferentes
conceitos e soluções funcionais, disponíveis numa
interessante variedade de acabamentos.
‘Utu soulful lighting’ responds to the desire to
create lighting pieces that enrich spaces with
individuality and meaning. Created within ‘mambo
unlimited ideas’, a company that draws its inspiration from the world, while appreciating Portuguese
roots and manufacturing skills, Utu soulful lighting,
whose growing presence in the international
market reflects the great reputation it had already
gained, presents a wide collection with different
functional concepts and solutions, available in an
interesting variety of finishes.

115

Hermès
Na coleção 2018/2019 de tecidos decorativos e papéis de parede da Hermès, a natureza é convidada
a habitar a cidade a as nossas casas. Padrões
cruzados e com folhagens interagem, sobrepõem-se e repetem-se, criando jardins imaginários, herbários, sequências crescentes e uma amálgama
de natureza com motivos arquiteturais. Esta nova
coleção usa um vocabulário complexo e sensível
que une a natureza generosamente ilustrada à
abstração geométrica de uma cidade. Um labirinto
rítmico e luxuriante.
In the 2018/2019 collection of decorative fabrics
and wallpapers from Hermès, nature is invited to
inhabit the city and our homes. Cross-checked
and foliated patterns interact, overlap and repeat
themselves, creating imaginary gardens, herbaria,
growing sequences and an amalgam of nature
with architectural motifs. This new collection uses
a complex and sensitive vocabulary, which unites
generously illustrated nature with the geometric
abstraction of a city. A rhythmic and lush labyrinth.
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Karman – Notredame

Magma – DAM

A magia da luz atravessa a luminária de
parede ou teto Notredame, agora com um
novo acabamento em ouro, como se filtrasse a luz através dos magníficos vitrais
da catedral gótica. Desenhada por Luca
De Bona & Dario De Meo para a Karman,
Notredame está disponível em dois tamanhos para cada uma das duas versões:
uma suspensa para o teto e outra para o
teto ou parede. Notredame esconde uma
alma tecnológica: de uma fonte LED irradia uma luz direta e uma indireta através
do difusor.

Apresentada em setembro na Maison &
Objet, em Paris, a mesinha de apoio Magma,
criada pela DAM, é dotada de uma beleza
única, remetendo-nos para as matérias
minerais em fusão que se encontram sob
a crosta terrestre. Disponível em duas
dimensões, a mesinha é composta por
uma semiesfera de aglomerado negro de
cortiça que sugere a crosta terrestre e um
tampo de pedra polida com veios intensos
e expressivos. Magma é uma chamada de
atenção para aquilo que é importante cuidar
e preservar - a Natureza.

The magic of light passes through the
Notredame wall-mounted or ceiling lamp,
now with a new gold finish, as if filtering
light through the magnificent stainedglass windows of the Gothic cathedral.
Designed by Luca De Bona & Dario De
Meo for Karman, Notredame is available
in two sizes for each of the two versions:
a suspended one for the ceiling and the
other for the ceiling or wall. Notredame
hides a technological soul: a direct light
radiates from an LED source and an indirect light through the diffuser.

Unveiled in September at Maison & Objet,
in Paris, the Magma side table, created by
DAM, is endowed with a unique beauty,
bringing to mind the fusion of mineral materials found under the earth’s crust. Available
in two sizes, the table is made up of a
semi-sphere of black cork agglomerate that
suggests the earth’s crust and a polished
stone top with intense and expressive veins.
Magma is a wake-up call to what we need to
take care of and preserve - nature.

The Elements Collection
The Elements Collection resulta do traço contemporâneo
do designer Victor Guerra, com a excelência das técnicas artesanais da marca Wonderlight. Esta coleção de
iluminação, cujas peças são trabalhadas artesanalmente
e com materiais portugueses, surgiu da vontade de criar
uma coleção distinta. Numa homenagem aos quatro
elementos – Terra, Ar, Fogo e Água – The Elements
Collection celebra o mármore na coleção Terra, o vidro
na coleção Ar, o metal na coleção Fogo, sendo que o
elemento Água é simbólico: aquilo que cada um sente e
vê na peça de iluminação.
The Elements Collection results from the contemporary
lines of designer Victor Guerra, with the excellence of
the craft techniques from the brand Wonderlight. This
lighting collection, the pieces of which are handcrafted
and with Portuguese materials, arose from the desire
to create a unique collection. In a tribute to the four
elements – Earth, Air, Fire and Water – The Elements
Collection celebrates marble in the Earth collection, the
glass in the Air collection, metal in the Fire collection,
while the element Water is symbolic: what each person
feels and sees in the lighting piece.

INION
OP

OPI NI Ã O

/

Frederico Albergaria
CEO DA COBERMASTER CONCEPT
CEO OF COBERMASTER CONCEPT

O MUNDO DO DESIGN DE MOBILIÁRIO
A internet é, de facto, uma ferramenta fantástica que nos permite, de forma muito simples e prática, pesquisar todo
o tipo de informação sobre tudo o que nos rodeia. Uma simples pesquisa sobre mobiliário abre-nos portas para centenas de sites sobre decoração, com acesso a milhares de produtos fabricados um pouco por todo o mundo, para
todos os gostos, tendências e carteiras.
No entanto, apesar desta enorme quantidade de opções, quantas vezes damos por nós a pesquisar incessantemente à procura de algo que realmente nos prenda a atenção?... E quantas vezes acabamos por desistir porque
nada encontramos?... Ou ficamos com a sensação de que vimos muitas soluções diferentes, mas, ao mesmo tempo,
todas iguais?...
Basta visitarmos algumas feiras internacionais como a Maison et Objet, em Paris, ou a Isaloni, em Milão, para percebermos que existem, cada vez mais, fabricantes com mais produtos e soluções para o setor da decoração. Mas,
por vezes, visitamos as feiras cuidadosamente e chegamos ao fim com a sensação de que não encontramos o que
procurávamos.
Do meu ponto de vista existe uma razão óbvia para isto e que se prende com o facto de a maioria dos fabricantes de
mobiliário estarem inconscientemente amarrados ao conceito pré-definido do que é uma mesa, um candeeiro, uma
consola ou qualquer outra peça de mobiliário. A maioria dos fabricantes de candeeiros, por exemplo, estão muito
preocupados em criar candeeiros com novos formatos, dimensões, cores e combinação de materiais, no entanto,
não são capazes de recriar o conceito de candeeiro, acabando sempre por desenhar mais uma peça constituída por
uma base, um pé e um abajur.
Na COBERMASTER CONCEPT, a nossa preocupação é precisamente a criação de peças de decoração totalmente
reinventadas e despidas de conceitos ou tendências pré-definidas. Não estabelecemos quaisquer barreiras que
possam limitar o nosso processo criativo e tentamos desta forma chegar mais longe neste processo de inovação e
design.

THE WORLD OF FURNITURE DESIGN
The Internet is, in reality, a fantastic tool that allows us, in a very simple and practical way, to search for all kinds
of information about everything that surrounds us. A simple search for furniture opens the door onto hundreds of
websites on decoration, with access to thousands of products manufactured all around the world, to suit all tastes,
trends and wallets.
However, despite this huge array of options, how many times do you find yourself incessantly looking for something
that really grabs your attention?... And how many times do you end up giving up because you’ve found nothing?...
Or have you been left with the feeling that you’ve seen so many different solutions, but at the same time they’re all
the same?...
You just need to visit some international fairs, such as Maison et Objet, in Paris, or the Isaloni, in Milan, to realise
that there are a growing number of manufacturers with more products and solutions for the decoration sector. But
sometimes you can make a detailed visit to fairs and get to the end with the feeling that you haven’t found what you
were looking for.
The way I see it, there is an obvious reason for this. It all has to do with the fact that most furniture manufacturers
are unconsciously tied to the pre-defined concept of what a table, a lamp, a console, or any other piece of furniture
is. Most lamp manufacturers, for example, are very concerned about creating lamps with new shapes, sizes, colours
and combination of materials. However, they are unable to recreate the concept of a lamp, and always end up by
designed another piece made up of a base, a stem and a lampshade.
At COBERMASTER CONCEPT our focus is precisely the creation of entirely reinvented decoration pieces, stripped of
predefined concepts or trends. We don’t build up any barriers that might limit our creative process, and in this way
we try to go further in this process of innovation and design.
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DIREITOS RESERVADOS

que transfere para a linguagem do design. O processo
criativo da artista começa com a conceptualização, que
implica muita pesquisa, leitura, desenho e imaginação.
Tenta visualizar o futuro objeto num contexto científico
e cultural mais amplo. O segundo passo é experimentar, entrando no campo dos materiais, da modelagem,
destruindo e começando de novo. Nesta etapa participa
também a sua equipa, um conjunto de pessoas muito
imaginativas. Como resultado dessas experiências, fazem escolhas e elegem a direção a seguir. Depois disso
vem a elaboração, expandindo e aperfeiçoando. Por fim,
os protótipos e a produção.
Desta forma, nascem peças de luz, literalmente, porque
é algo que temos no dia a dia da natureza, mas também
outros produtos. Foi com certeza assim que Nina criou
SUNset, uma luminária que traz o pôr do sol para a sala
de estar e está nomeada para os German Design Award
2019. Puxando um anel de metal, o cilindro da lâmpada
move-se verticalmente, transformando a luz do dia, que
é neutra, num colorido e quente pôr do sol. Também foi
assim que nasceu a premiada inMOOV, uma luminária

que permite, através de um pequeno movimento, escurecer a luz e mudar a sua direção. Puxando uma corda, o
abajur abre e cria uma luz suave direcionada para o teto.
Com o abajur fechado, a luz é mais quente e ilumina o
espaço abaixo dele.

Nina criou SUNset, uma luminária que
traz o pôr do sol para a sala de estar.
Estas como outras criações do atelier Nina Lieven
foram inspiradas na natureza, na sua complexidade, que
precisou de ser dividida a um nível molecular, como uma
espécie de zoom. Esse ambiente bruto, aparentemente
inóspito, é depois traduzido para a linguagem da ciência,
da geometria, da usabilidade. A este processo e resultado, Nina chama Design.

A natureza, a ciência e o design
Nina Lieven é uma designer alemã. Desde que se lembra,
sempre quis seguir uma profissão ligada à criatividade
e, para tal, contribuiu o facto de ter nascido no seio de
uma família de artistas. Depois de concluir os estudos,
fundou o atelier Nina Lieven, mas o forte interesse pela
luz e pelo comportamento/génese das coisas e da matéria surgiram quando ainda estudava. Conheceu cedo o
reconhecimento, já que os primeiros produtos criados no
atelier foram premiados internacionalmente e citados em
várias publicações.
Nina Lieven interessa-se por combinar fenómenos
naturais, formas geométricas e movimentos cinéticos para criar objetos quotidianos fascinantes. Estes
três domínios que influenciam o seu trabalho são uma

evolução lógica dos seus interesses ao longo da vida,
das suas vivências, da sua educação e dos seus estudos. Desde cedo se interessou pelo mundo das artes e a
sua formação incluiu um curso profissional de Mecânica
de Construção (1999-2002), outro de Escultura, na
Universidad Complutense Madrid, Espanha (2008-2009)
e uma licenciatura em Design de Produto e Belas Artes,
na Universidade de Artes de Kassel, Alemanha.
Depois de ter fundado, em 2015, o atelier Nina Lieven,
os prémios não tardaram em chegar, como o Best of
Category, Archiproduct Design Award, em 2016, e o
European Product Design Award, em 2017. Nina encontra infinitas inspirações na natureza, nos imensos
fenómenos interessantes, cores, substâncias, formas,
[ NINA LIEVEN ]
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Nature, science and design
Nina Lieven is a German designer. As long as she can
remember, she always wanted to pursue a profession
to do with creativity and the fact that she was born into
a family of artists contributed to this. After completing
her studies, she founded the Nina Lieven studio, but her
keen interest in light and in the behaviour/genesis of
things and matter already came about while she was still
studying. She earned recognition from early on, as the
first products created by her studio were internationally
awarded and mentioned in several publications.
Nina Lieven is interested in combining natural phenomena, geometric shapes and kinetic movements to create
fascinating everyday objects. These three areas influencing her work form a logical evolution of her interests
throughout her life, her experiences, her education and
her studies. From an early age she was interested in
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the world of arts and her training included a vocational
course as a Construction Mechanic (1999-2002), another
in Sculpture, at the Universidad Complutense Madrid,
Spain (2008-2009) and a degree in Product Design and
Fine Arts, at the University of Arts in Kassel, Germany.
After having set up the Nina Lieven studio in 2015, it
wasn’t long before the awards began to appear, including
Best of Category, Archiproduct Design Award, in 2016,
and the European Product Design Award, in 2017. Nina
finds endless inspiration in nature, in the many interesting phenomena, colours, substances, shapes, which
she translates into the language of design. The artist’s
creative process begins with conceptualisation, which
involves a great deal of research, reading, drawing and
imagination. She tries to visualise the future object in a
wider scientific and cultural context.

The second step is to experiment, entering the field of
materials, modelling, destroying and starting over. In this
stage her team also plays a part, a group of very imaginative people. As a result of these experiments, they
make choices and decide on the path to follow. After that
comes the development, expanding and perfecting. The
final stages include the prototypes and production.

Nina created SUNset, a lamp that brings
sunsets into the living room.
This is how pieces of light come into being, literally, because this is something we find in everyday nature, but
also other products. This was certainly the case when
Nina created SUNset, a lamp that brings sunsets into
the living room and is nominated for the German Design
Award 2019. When you pull a metal ring, the cylinder of
the lamp moves vertically, transforming the daylight,
which is neutral, into a colourful and warm sunset. This
is also how the award-winning inMOOV came about,
this lamp that, through a small movement, allows you to
darken the light and change its direction. Pulling a string,
the lampshade opens and creates a soft light towards
the ceiling. With the lampshade closed, the light is warmer and illuminates the space below it.
These and other creations from the Nina Lieven studio
were inspired by nature, by its complexity, which needed
to be divided on a molecular level, as if zooming in. This
raw, apparently inhospitable environment is then translated into the language of science, geometry, usability.
Nina calls this process and result Design.
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Elisabetta Franchi
Gravada num local que remete para o
estilo da década de 70, a campanha da
coleção FW 18-19 de Elisabetta Franchi
foi assinada por um dos nomes mais
prestigiados do mundo da moda: Mariano
Vivanco. Sobre um fundo de madeira e
tons de azul claro, as peças apresentadas
surgiram numa explosão de cor, conferindo também protagonismo às modelos
que as vestiam. Elementos como o tartan
e os laços maxi nos decotes são misturados com o brilho do vinil, lantejoulas e
tecidos laminados, criando contrastes
impressionantes, onde coexistem ironia e
sofisticação.

Shot in a site that brings to mind the style
of the 70s, the campaign for Elisabetta
Franchi’s A/W 18-19 collection was created
by one of the most prestigious names
in the world of fashion: Mariano Vivanco.
On a background of wood and shades of
light blue, the presented pieces appeared
in an explosion of colour, while also giving
prominence to the models wearing them.
Elements such as tartan and maxi bows
on the necklines are mixed with the sheen
of vinyl, sequins and laminated fabrics,
creating impressive contrasts, where
irony and sophistication coexist.

Chloé
Inspirado no formato de uma concha, o
novo estilo de óculos de sol da Chloé chama-se Tally e faz parte da última coleção
da marca. Elegante, divertida e produzida
em metal fino, esta armação com lentes
duplas apresenta uma frente glamorosa
que remete para o formato de uma concha delicada. Um fio dourado reluzente
envolve as lentes, que são unidas através
da técnica de bisel invertido, para criar o
efeito de uma lente única. Cada modelo é
decorado com o padrão filigrana, exclusivo da Chloé, que se estende subtilmente
da ponte às hastes para acrescentar um
toque vintage.
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Inspired by the shape of a shell, Chloé’s
new style of sunglasses is called Tally
and is part of the brand’s latest collection.
Elegant, fun and made of fine metal, this
double lens frame boasts a glamorous
front that brings to mind the shape of
a delicate shell. A gleaming golden line
surrounds the lenses, which are attached
through the inverted bezel technique, to
create the effect of a single lens. Each
model is decorated with Chloé’s exclusive
filigree pattern, which subtly extends from
the bridge to the temples to add a vintage
touch.
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TOUS
Apresentada na estação primavera/verão
e seguindo o simbolismo que a marca
preconiza todos os anos naquela estação, a coleção Horóscopo da TOUS alia
o valor dos metais preciosos ao poder
das gemas ligadas a cada signo. Assim,
os pingentes Horóscopo, para além de
serem uma bela peça de joalharia, podem
ser também o melhor dos amuletos.
Rubi, opala rosa, calcedónia azul, pérola,
olho-de-tigre, amazonita verde, malaquita,
lapis lazuli, cornalina, onyx, turquesa e
ametista são as pedras protetoras dos
signos do zodíaco. Para descobrir a sua,
basta ir a uma loja autorizada.

Presented in the spring/summer season and following the symbolism that
the brand advocates every year in that
season, the TOUS Horoscopes collection
combines the value of precious metals with the power of the gems associated with each sign. Thus, besides
being a beautiful piece of jewellery, the
Horoscopes pendants may also be the
best of amulets. Ruby, pink opal, blue
chalcedony, pearl, tiger’s eye, green amazonite, malachite, lapis lazuli, carnelian,
onyx, turquoise and amethyst are the
protective stones of the zodiac signs. To
discover yours, just go to an authorised
store.

Calvin Klein Double
Composta por gargantilha, brincos e pulseiras,
disponíveis em várias combinações de cores (aço
inoxidável, PVD dourado rosa e PVD dourado), a
coleção Calvin Klein Double joga com diferentes
dimensões para criar um efeito esculpido. Esta
nova coleção, que proporciona um visual simples
mas impactante, moderno e elegante, apresenta um equilíbrio perfeito entre cor e superfícies
polidas, acentuado pelo design sobreposto de
materiais. Calvin Klein Double está disponível nas
lojas Boutique dos Relógios e em agentes autorizados da marca.
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Consisting of a choker, earrings and bracelets,
available in various colour combinations (stainless steel, pink gold PVD and gold PVD), the
Calvin Klein Double collection experiments with
different dimensions to create a sculpted effect.
This new collection, which creates a simple yet
striking look, modern and elegant, presents a
perfect balance between colour and polished
surfaces, accentuated by the layered design
of materials. Calvin Klein Double is available at
Boutique dos Relógios stores and at authorised
agents of the brand.
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Louis Vuitton
Apresentada na Marguerite and Aimé
Maeght Foundationt, na Riviera Francesa,
a coleção feminina Cruise 2019 da Louis
Vuitton reflete a originalidade de Aimé
Maeght, o homem que “tornou os sonhos
realidade”. A marca agitou os seus
códigos mostrando uma coleção que
serpenteia pelo extraordinário labirinto
de Joan Miró, com peças que representam uma forte forma de expressão, por
vezes resultando em ‘casamentos’ pouco
convencionais de estilo. Nesta ocasião, a
Louis Vuitton anunciou uma colaboração
com Grace Coddington, que criou uma
linha de acessórios.
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Presented at the Marguerite and Aimé
Maeght Foundation, on the French Riviera,
the Louis Vuitton Cruise 2019 women’s
collection reflects the originality of Aimé
Maeght, the man who “made dreams
come true”. The brand has shaken up
its precepts, revealing a collection that
meanders through the extraordinary
labyrinth of Joan Miró, with pieces that
represent a powerful form of expression,
sometimes resulting in barely conventional style ‘marriages’. On this occasion,
Louis Vuitton announced collaboration
with Grace Coddington, who created a
range of accessories.
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Eugénio Campos Jewels
Prometendo tornar qualquer look ainda mais glamoroso,
a nova coleção de joias Preto Requintado da Eugénio
Campos Jewels foi criada a pensar em todas as mulheres que apreciam a intemporalidade ou naquelas que
intercalam dias de maior extravagância com visuais
mais clássicos e elegantes. Porque o preto é sempre
infalível quando se pensa em elegância, e também muito
versátil, os brincos, anel e colar, em ouro e prata, têm no
seu coração zircónias pretas, que se destacam no meio
da transparência brilhante de outras pedras.
Promising to make any look even more glamorous, the
new Eugénio Campos Jewels collection Preto Requintado
has been created for every woman, who appreciates
timelessness or who intersperses days of greater extravagance with more classic and elegant looks. Because
black is ever dependable when it comes to elegance,
and also very versatile, the gold and silver earrings, ring
and necklace feature black zirconia in their hearts, which
stand out amid the sparkling transparency of other
stones.

Melissa
Luis Onofre
Over 18 é a coleção de celebração de
Luis Onofre pelos 18 anos da icónica
marca. Refletindo a maioridade, a coleção apresenta influências que cruzam
temas tão díspares quanto o rock e o
velho Oeste, materializados na diversidade de materiais. Enquanto nos modelos
femininos regressam os stilettos de salto
fino e as aplicações metálicas, na coleção
masculina o destaque vai para o cruzamento entre o clássico e o vintage. No
que diz respeito aos acessórios, as malas
surgem com logótipo comemorativo, mas
a coleção de guarda-chuvas é a grande
novidade da marca.
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Over 18 is Luis Onofre’s celebration collection for the iconic brand’s 18th anniversary.
Reflecting the coming-of-age event, the
collection presents influences that touch
on themes as diverse as rock and the
old West, materialised in the diversity of
materials. While feminine models return
to thin-heeled stilettos and metallic
appliqués, the highlight of the men’s collection is the blend between classic and
vintage. With regard to accessories, bags
come with a commemorative logo, but the
umbrella collection is the brand’s new big
thing.

A coleção Disney da marca brasileira Melissa tem
arrebatado muitos corações e cada novo modelo causa
algum frenesim nos locais de venda. É o caso da Melissa
Ball Bag Disney que, lançada na passada estação primavera/verão, é já um must have, adicionando diversão,
carisma e funcionalidade a qualquer look básico. Criada
para lembrar que nenhum sonho é impossível, e com o
formato da mais famosa personagem da Disney, Melissa
Ball Bag Disney tem um ótimo espaço de armazenamento, apresenta-se em tons clássicos e com acabamento
fosco, sendo também resistente à água.
The Disney collection from Brazilian brand Melissa has
stolen many hearts and each new model causes a stir
wherever it’s sold. This is true for the Melissa Ball Bag
Disney, which, launched in the last spring/summer
season, is already a must have, adding fun, charisma
and functionality to any basic look. Created to remind
you that no dream is impossible, and in the format
of Disney’s most famous character, Melissa Ball Bag
Disney offers great storage space and is available in
classic shades with matte finish, while also being water
resistant.
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Silvian Heach
A visão e a forte ambição de Mena Marano e
Giuseppe Ammaturo fizeram com que Silvian
Heach nascesse em 2002, uma marca pensada
para conquistar a mulher cosmopolita e moderna
da atualidade. Para a estação outono/inverno
18-19, a marca italiana, que nos habituou à versatilidade das suas peças, ora muito femininas
e românticas, ora irreverentes, ou uma mistura
de ambas, apresenta motivos florais, riscados,
axadrezados, que muitas vezes são complementados por folhos, laços, rendas, bordados,
plissados, aplicações metálicas ou brilhantes e
peles e pelos sintéticos.
The vision and strong ambition of Mena Marano
and Giuseppe Ammaturo brought about the
creation of Silvian Heach in 2002, a brand
conceived to conquer the modern cosmopolitan
woman of today. For the 18-19 autumn/winter
season, the Italian brand, which has got us used
to the versatility of its pieces, the one moment
highly feminine and romantic, the next irreverent,
or a blend of both, features floral, striped, and
chequered motifs that are often complemented
by frills, bows, lace, embroidery, pleats, metallic or
sparkly appliqués and leather and fake fur.
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Moschino
A coleção eyewear outono/inverno 18-19 da
Moschino é uma junção harmoniosa entre o
glamour e o luxo e o design criativo e ousado.
Inspirada nos modelos icónicos da marca italiana,
rebuscados nos seus arquivos vintage, a nova
coleção incorpora elementos intemporais, como
o logotipo metálico, correntes metálicas de joias,
tachas metálicas e o logotipo com duplo ponto
de interrogação. No desfile de apresentação da
coleção, Jeremy Scott, o arrojado diretor criativo,
quis interpretar a sensação dos anos ’60 num
perfil ultra feminino e um tanto irónico.

Moschino’s 18-19 autumn/winter eyewear collection is a harmonious combination of glamour and
luxury and creative and daring design. Inspired by
the Italian brand’s iconic models, found within its
vintage archives, the new collection incorporates
timeless elements such as the metal logo, metal
jewellery chains, metal tacks and the double
question mark logo. In the collection’s catwalk
presentation, Jeremy Scott, the daring creative
director, wanted to interpret the 60s feeling with
an ultra-feminine and somewhat ironic profile.
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healsi
Reconhecido pela qualidade e pureza das suas
águas de nascente, o grupo S. Martinho tem
conquistado ao longo dos anos um lugar de merecido destaque no mercado. O seu mais recente
lançamento, a healsi, é uma água mineral de
nascente, no segmento premium, com a qual o
grupo iniciou o seu ambicioso projeto de internacionalização. Para além da sofisticação, materializada na inovadora e estilizada embalagem, e da
pureza do seu conteúdo, a sua alta concentração
em sílica e um ph neutro tornam a healsi uma
água única com benefícios notáveis na saúde do
ser humano.
Renowned for the quality and purity of its spring
waters, over the years the S. Martinho group has
conquered a well-earned prominent place in the
market. Its latest launch, healsi, is a mineral water
in the premium segment, with which the group
has begun its ambitious internationalisation project. In addition to the sophistication, materialised
in the innovative and stylish packaging, and to
the purity of its content, its high silica concentration and a neutral pH make healsi a unique water
with remarkable benefits for human health.
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UGG
Neste outono-inverno 2018, a UGG celebra o seu
icónico logo com o lançamento de uma arrojada
coleção cápsula. Graphic Collection, inspirada
na streetart de Los Angeles e no seu uso de
grafismos inusitados, brinca com o seu logotipo em vários modelos da coleção de calçado.
Exemplo disso são as Classic UGG Rubber Boot,
uma atualização moderna do icónico modelo, que
apresenta o logótipo UGG no cano da bota. Esta
atualização apresenta-se na versão Tall e Short
e eleva as botas a novos patamares de estilo,
graças aos seus acabamentos em borracha ou
com brilhantes.
This autumn-winter 2018, UGG celebrates its
iconic logo with the launch of a bold capsule
collection. Graphic Collection, inspired by Los
Angeles street art and in its use of unusual
graphics, plays with its logo on various models
of the footwear collection. An example of this is
the Classic UGG Rubber Boot, a modern update
to the iconic model that features the UGG logo
on the boot shaft. This update is introduced in
the Tall and Short version and elevates the boots
to new heights of style, thanks to their rubber or
glitter prints.
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Scotch & Soda
Expedição Couture, a nova coleção da
Scotch & Soda, inspira-se nos clássicos
vintage, tendo a montanha como tema.
Acabamentos e detalhes, estampagens ricas, padrões e cores habilmente
misturados com o sportswear e sobreposição inesperada de estampagens são
algumas das particularidades da coleção.
Os flares, folhos e franjas ao estilo dos
anos 70 marcam presença, dando uma
nova forma e dimensões a calças, fatos
e conjuntos de duas peças. Materiais
luxuosos como veludo são trabalhados
em silhuetas técnicas e a estrela de neve
é um motivo recorrente.

The new Scotch & Soda collection,
Expedição Couture, takes inspiration from
vintage classics, choosing the mountains or its theme. Finishes and details,
rich prints, patterns and colours cleverly
combined with sportswear and unexpected overlapping of prints are some of this
collection’s particular features. There are
flares, frills and tassels in 70s style, giving
new form and dimensions to trousers,
suits and twin sets. Luxurious materials
such as velvet are crafted into technical
silhouettes and the snow flake is a recurring motif.
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Zilian
Para ajudar na missão de encontrar os sapatos perfeitos tanto para noivas como para damas de honor ou
convidadas, a Zilian apresenta uma linha que se adequa
na perfeição a esta temática. Sofisticada e moderna, e
com sugestões que tanto se adequam ao dia a dia como
a ocasiões especiais, esta linha apresenta cores claras
que vão desde brancos a nudes, cores pastel esbatidas
e metalizados discretos. Quanto aos modelos, existem
várias opções, tendo, no entanto, um denominador comum: todos têm um design minimalista e linhas simples
para que nada falhe no grande dia.

To help in the mission of finding the perfect shoes, as
much for brides as for bridesmaids or guests, Zilian
presents a range that is perfectly suited to this quest.
Sophisticated and modern, and with suggestions that
are suitable both for day to day and special occasions,
this range features light colours ranging from whites to
nudes, washed-out pastel colours and discreet metallic
shades. As for the models, there are several options, but
with a common denominator: all have a minimalist design
and simple lines so nothing can go wrong on the big day.
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Lion of Porches
A pensar na estação mais fria, a Lion of Porches
apresenta a coleção outono/inverno 2018 com
o tema Winterize, que apela à comunhão com a
natureza. A campanha foi fotografada numa paisagem enigmática onde se confunde a realidade
com um cenário exuberante de flores e decores
retro, o quadro perfeito, e um tanto arrojado,
para exibir as tradicionais propostas com uma
forte herança Royal British, ricas em padrões de
inspiração heráldica, tweed e tartans tradicionais,
conjugados com motivos florais e padrões camuflados, num equilíbrio perfeito entre o clássico e
o casual.
With the coldest season in mind, Lion of Porches
presents its autumn/winter 2018 collection under
the theme Winterize, which calls for communion
with nature. The campaign was photographed in
an enigmatic landscape, where reality blends with
a lush backdrop of flowers and retro décors, the
perfect setting, and somewhat daring, to display
the traditional proposals with a strong Royal
British heritage, rich in patterns of heraldic inspiration, tweed and traditional tartans, combined
with floral motifs and camouflage patterns, in a
perfect balance between classic and casual.
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Swarovski
Porque a beleza da natureza continua a ser uma
forte inspiração para a Swarovski, Natalie Colin,
Diretora Criativa da marca, baseou-se no tema
Floresta Encantada para a Winter Collection,
uma coleção que exala elegância e prova que os
cristais não estão reservados apenas para ocasiões especiais. A magia começa nos besouros,
borboletas e outros insetos da família Magnetic,
e continua com raposas, corujas e esquilos da
família March. Por sua vez a família Timeless
Vintage, com cristais translúcidos e etéreos, traz
um toque de brilho colorido ao quotidiano.

Because the beauty of nature is still a strong inspiration for Swarovski, Natalie Colin, the brand’s
creative director, based her Winter Collection on
the theme of Enchanted Forest. The collection
exudes elegance and proves that crystals are
not just for special occasions. The magic begins
with beetles, butterflies and other insects of the
Magnetic family, and continues with foxes, owls
and squirrels of the March family. For its part,
the Timeless Vintage family, with translucent
and ethereal crystals, brings a touch of colourful
sparkle to everyday life.

Natura
O Lookbook outono-inverno 2018 da Natura revela
a beleza natural da mulher e a sua sintonia com a
natureza. Levada a cabo num ambiente bucólico,
esta campanha/coleção transporta-nos para
dias confortáveis e divide-se em três temas:
Nostalgic, que remete para peças vintage e para
o espírito boémio; Navajo, que tem inspiração nas
tribos americanas e está presente com uma paleta de tons terra e com uma forte presença do
camel; e Groovy, um hino aos emblemáticos anos
70, com calças à boca de sino, padrões geométricos, vestidos compridos e blusas fluidas.
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The autumn-winter 2018 Lookbook from Natura
reveals woman’s natural beauty and her harmony
with nature. Undertaken in a bucolic setting, this
campaign/collection takes us to comfortable
days and is divided into three themes: Nostalgic,
which refers to vintage pieces and to the
Bohemian spirit; Navajo, which is inspired by the
American tribes and comes in a range of earth
shades with a strong presence of camel; and
Groovy, an ode to the iconic 70s, with bell-bottomed trousers, geometric patterns, long dresses
and flowing blouses.
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Giovanni Galli
A Campanha FW 18/19 da Giovanni Galli é inspirada no homem moderno que valoriza conforto
e elegância. A coleção apresenta coordenados
completos, modernos e elegantes, dando ênfase
também aos pormenores que os constituem e
distinguem. A campanha, fotografada por Mário
Príncipe, destaca cores, padrões, contrastes
e detalhes subtis e delicados, num ambiente
neutro e acolhedor, onde as peças são as protagonistas. A Giovanni Galli continua a apostar nas
peças clássicas, mas a linha casual tem vindo a
ganhar cada vez mais relevo.

The Giovanni Galli FW 18/19 Campaign is inspired
by the modern man, who values comfort and
elegance. The collection features complete,
modern and elegant looks, while also emphasising the details that constitute and distinguish
them. The campaign, photographed by Mario
Príncipe, highlights colours, patterns, contrasts
and subtle and delicate details, in a neutral and
welcoming environment, where the pieces are the
stars. Giovanni Galli continues to focus on classic
pieces, but its casual range has been growing
steadily in reputation.

Piaget
Numa sedutora sinfonia de ouro e diamantes,
a Coleção de Casamento da Piaget oferece
inúmeras formas de expressar afeição. O anel de
noivado Piaget Passion Solitaire, os anéis giratórios Piaget Possession ou o Piaget Rose, uma
variação romântica do anel solitário, são formas
preciosas e intemporais de jurar amor eterno. Os
relógios, para ele e para ela, Altiplano, ou o relógio
mecânico mais fino do mundo, Altiplano Ultimate
Automatic, são também presentes perfeitos para
celebrar o amor: elegantes medidores do tempo
a dois.
In a seductive symphony of gold and diamonds,
the Piaget Wedding Collection offers countless
ways to express affection. The Piaget Passion
Solitaire engagement ring, the Piaget Possession
rotating rings or the Piaget Rose, a romantic
variation of the solitaire ring, are precious and
timeless ways to swear eternal love. The Altiplano
watches for him and for her, or the thinnest mechanical watch in the world, the Altiplano Ultimate
Automatic, are also perfect gifts for celebrating
love: elegant measurers of time for two.
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Antony Morato
Para a nova coleção FW18/19, a Antony Morato
aposta nas tonalidades mais escuras e sólidas,
padrões axadrezados, peças com relevo e na
logomania. Nestas estações mais frias, o cosmopolitismo do homem contemporâneo une-se
harmoniosamente aos traços clássicos inspirados na moda italiana, resultando numa linha verdadeiramente intemporal que, através de cores,
texturas e designs, demarca o estilo característico da conceituada marca: elegante, mas simultaneamente confortável, desportiva e casual.
For the new FW18/19 collection, Antony Morato
focuses on the darker and more solid colours,
chequered patterns, embossed pieces and
logorrhoea. In these colder seasons, contemporary man’s cosmopolitan style unites harmoniously with classic lines inspired in Italian fashion,
resulting in a truly timeless range, which, through
colours, textures and designs, stakes out the distinctive style of the renowned brand: elegant yet
at the same time comfortable, sporty and casual.
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Furla
Porque deseja interagir cada vez mais com os
seus clientes, a Furla, marca italiana de acessórios em pele, lançou a sua campanha outono/
inverno – 18/19 de forma totalmente digital. Para
apresentar a coleção, a marca colaborou com
importantes influenciadores internacionais (ao
invés de modelos), dando nova vida ao The Furla
Society, um conceito que obteve grande sucesso
nas três últimas estações. A campanha, disponível nos canais Furla e nas redes sociais, tem
como cenário um hotel italiano onde podemos
encontrar os nossos novos protagonistas.
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Because it wants to increasingly interact with
its customers, Italian leather accessories brand
Furla has launched its autumn/winter - 18/19
campaign from a totally digital angle. To present the collection, the brand collaborated with
important international influencers (instead of
models), breathing new life into The Furla Society,
a concept that enjoyed great success in the last
three seasons. The campaign, available on Furla
channels and on social networks, is set in an
Italian hotel, where we can find our new leading
characters.
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“A orientação no mundo da moda”
Com uma carreira de 20 anos, acredito sempre nas pessoas que se mostram verdadeiras na sua essência. Os designados de melhores são os que se orientam pelo conhecimento da realidade, dos problemas atuais, das sociedades multiculturais, em que o mundo se tornou.
A informação viaja cada vez mais rápido e essa viagem traz menos qualidade se não nos questionarmos acerca das
mil e uma notícias que nos atiram a cada segundo. A moda ocupa um lugar de pódio e destaque quando se fala de
tendência atual, ao mesmo tempo que respira e vive as mudanças de estações, com materiais, texturas, cores e
formas diferentes; reflete um pensamento de como será visto o mundo no próximo ano. A essa responsabilidade a
moda tem respondido com um mar diversificado de marcas e designers, que se envolvem intensamente no sonho
de serem eles os mais escolhidos, os mais aclamados, os que trazem uma nova visão de como vestir e comportar
para encaixar nas “new trends”. Assim, tudo isto reflete uma tendência, cada vez maior, de servir o público que, com
toda a informação, se tornou cada vez mais exigente e sabe o que quer vestir, mesmo que não esteja na moda. A
tendência é um círculo que vai sendo cada vez maior à medida que a população cresce e se torna consumidora de
novas atitudes.
Este ano, a moda passa pela roupa fácil de vestir, em tons coloridos com várias camadas sobrepostas que nos dão
a sensação de conforto e segurança. Pode sempre escolher o seu estilo dentro das várias propostas que aparecem
em revistas e sites de moda, mas não se esqueça de vestir, sempre, o respeito e a vontade por um planeta e um
futuro melhores.

“Guidance in the world of fashion”
With a career spanning 20 years, I always believe in people, who are true in their essence. The best of them are those
who are guided by the knowledge of reality, of current problems, of the multicultural societies that the world has
become.
Information travels faster and faster and this journey leads to reduced quality if we don’t question the thousand and
one news items that hit us every second. Fashion occupies a prime, podium position when talking about current
trends, while at the same time reliving and experiencing the changing seasons, with different materials, textures,
colours and shapes, reflecting a thought of how the world will be seen next year. To this responsibility fashion has
responded with a varied array of brands and designers, who are intensely involved in the dream of being the most
chosen, the most acclaimed, those who bring a new vision of how to dress and behave, to fit in with the new trends.
As such this all reflects a growing tendency to serve the public who, with all this information, has become increasingly demanding, and who know what to wear even if it is not fashionable. The trend is a circle, which is growing as the
population grows and becomes a consumer of new attitudes.
This year, fashion is favouring easy-to-wear clothing, in colourful hues with several overlapping layers, which give you
the feeling of comfort and security. You can always choose your style from within the many proposals appearing in
magazines and fashion websites, but don’t forget to dress, always, with respect and the desire for a better planet and
future.
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iluminam e pintam as salas intimistas e luxosas. No meio
deste cenário marcado pela elegância e pelo glamour,
em que os detalhes se tornam imponentes, os protagonistas são as criações Gio Rodrigues, cujo ADN é celebrado através do uso de materiais nobres, entre os quais
as sedas, caxemiras, lãs frias e os cristais Swarovski,
elementos que se misturam numa harmonia perfeita
entre o design e a arte. E porque o luxo é também, ou
sobretudo, uma experiência, a marca aposta agora num
serviço mais personalizado e num formato premium.
Deste formato fazem parte as elegantes e generosas
salas de provas para receber noivas e suas famílias, distribuídas pelo novo espaço, composto por loja e atelier,
que se aliam a menos marcações diárias, para que o

Cinco pisos totalmente repensados de raiz
pelo designer, inspirados numa viagem
recente a Bali, apelam aos sentidos.

talking about:

GIO RODRIGUES
MARIA PIRES

CHRISTIAN SEABRA

Novo conceito de marca e de espaço
O designer Gio Rodrigues apresentou um novo conceito de marca e de espaço, associado a uma imagem
atualizada, sofisticada e trendy, e a um serviço de
atendimento personalizado e formato premium que pretende valorizar a experiência do consumidor. O projeto
assenta numa abordagem de mercado que acompanha
o crescimento da marca. Para além de uma coleção de
noivas e noivos, o renovado espaço, localizado na Rua 31
de Janeiro no Porto, conta ainda com uma linha Pret-àCouture, sempre com o ADN da marca bem presente,
quer no uso de materiais nobres, quer no design.
Ainda que a empresa tenha sido fundada em 2007, a
marca Gio Rodrigues existe há muitos mais anos, mas
a relação do criador nacional com a moda provém da
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sua infância, por pertencer a uma família ligada à arte
da costura. A preocupação constante pelos desejos dos
clientes, a evidente qualidade dos materiais utilizados
e o talento do criador têm, ao longo dos anos, conferido
reputação à marca que continua em franca expansão.
Porque o designer pretende alcançar cada vez mais um
patamar de excelência, a sua renovada loja materializa
um novo conceito de marca e de espaço. Cinco pisos
totalmente repensados de raiz pelo designer, inspirados numa viagem recente a Bali, apelam aos sentidos,
sendo uma das formas de conquistar novos targets.
A luminosidade, uma forte aliada em todo o processo,
confere agora ao atelier um jogo de luzes que destacam
da melhor forma os tons verde bosque e azul royal que

estilista possa dedicar mais tempo a cada noiva e para
que estas se sintam especiais e encontrem o vestido
de sonho. Porque, afinal, trata-se de um dos dias mais
felizes das suas vidas!
Para além dos vestidos para noiva e convidadas, dos
fatos para noivo, dos vestidos de festa e da linha Pret-àCouture (um misto de pronto a vestir com alta costura),
a marca Gio Rodrigues também disponibiliza acessórios, como preciosas joias, sapatos, véus, malas, etc.
Inaugurado a 27 de setembro, oito anos depois da abertura da loja, este renovado espaço marca o início de um
novo rumo para Gio Rodrigues. “Precisava de mudar a
minha vida, a minha visão e até o lugar onde trabalhava.
Todas as mudanças visuais e conceptuais são a personificação do meu novo eu e da nova faceta da marca”.
Todo o processo de reestruturação da marca culminará
com o lançamento de um novo website e com o desfile
de apresentação da nova coleção SS19, marcado para o
mês de novembro na Invicta.

New concept of brand and space
Designer Gio Rodrigues has introduced a new brand
and space concept, associated with an updated, sophisticated and trendy image, and a personalised service
and premium format, which aims to add value to the
consumer experience. The project is based on a market
approach that follows the brand’s growth. In addition to a
bride and groom collection, the renovated space, located
at Rua 31 de Janeiro in Oporto, also features a Pret-àCouture range, always with the brand’s DNA very much
present, either in the use of premium materials, or in the
design.
Although the company was founded in 2007, the Gio
Rodrigues brand has existed for many more years, but
the Portuguese designer’s relationship with fashion
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stems from his childhood, as he was part of a family
involved in the art of sewing. The constant concern for
customers’ wishes, the obvious quality of the materials
used and the talent of the designer have, over the years,
earned the brand its reputation, as it continues on its
upward path.
Because the designer aims to achieve ever increasing
levels of excellence, his renovated store brings to life a
new concept of brand and space. The five floors, entirely
reinterpreted by the designer, taking inspiration from a
recent trip to Bali, appeal to the senses and are one of
the ways of winning over new target audiences.
A powerful ally throughout the process, luminosity now
brings to the studio lighting that best highlights the
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forest green and royal blue hues that illuminate and
paint the cosy and luxurious rooms. In the midst of this
scenario, marked by elegance and glamour, in which the
details stand out and impress, the leading components
are the Gio Rodrigues creations, the DNA of which is
celebrated through the use of premium materials, such
as silks, cashmere, cool wool and Swarovski crystals,
elements that blend in perfect harmony between design
and art. Additionally, because luxury is also – or above
all else – an experience, the brand has now invested in
a more personalised service and in a premium format.
This format includes the elegant and generous changing
rooms to welcome brides and their families, distributed throughout the new space, consisting of store and
studio, combined with fewer daily appointments, so that
the designer can devote more time to each bride, making
them feel special and more able to find their dream
dress. Because, after all, this is to be one of the happiest
days of their lives!
In addition to the bridal gowns and dresses for female
guests, to suits for grooms, to party dresses and to the

Pret-à-Couture range (a mix of ready-to-wear and haute
couture), the Gio Rodrigues brand also offers accessories, such as precious jewellery, shoes, veils, bags, etc.

Five floors, entirely reinterpreted by the
designer, taking inspiration from a recent
trip to Bali.
Opened on September 27, eight years after the store
opened, this renovated space marks the beginning of a
new direction for Gio Rodrigues. “I needed to change my
life, my vision and even the place where I worked. All the
visual and conceptual changes are the embodiment of
my new self and of the brand’s new facet”.
The entire process of the brand’s restructuring will culminate in the launch of a new website and the presentation
fashion show for the new SS19 collection, scheduled for
the month of November in Oporto.

Aston Martin Lagonda Vision Concept
MARIA PIRES
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LUXO COM EMISSÕES ZERO

LUXURY WITH ZERO EMISSIONS

Interpretando de forma luxuosa o que poderá
vir a ser a mobilidade do futuro com emissões
zero, o Lagonda Vision Concept da Aston Martin
é um protótipo vanguardista e impressionante
que mistura tendências de eletrificação com
condução autónoma. Este Concept é um estudo
aproximado de um modelo de série que será
lançado em 2021 e apresenta, para além das
dimensões exteriores impressionantes, interiores
pensados para oferecer luxo e espaço. O Lagona
Vision Concept conta com tecnologias autónomas de condução, com capacidade para assumir
o comando das operações na rotina do dia a dia e
nas estradas reconhecidas, e assegura mais de
640 km de autonomia.

Luxuriously interpreting what could one day be
the zero-emission mobility of the future, Aston
Martin’s Lagonda Vision Concept is an impressive avant-garde prototype that combines the
trends of electrification with autonomous driving.
This concept car is an approximate study of a
standard model due to be launched in 2021 and
presents, in addition to the impressive exterior
dimensions, interiors designed to offer luxury
and space. The Lagona Vision Concept features
autonomous driving technologies, with the ability
to take control of day-to-day operations and on
recognised roads, and has a between-charge
range of up to 640 km.
WWW.ASTONMARTIN.COM
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Audi R8 Spyder
MARIA PIRES
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Volvo XC40
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POTENTE E EXTROVERTIDO

POWERFUL AND OUTGOING

Foi em 2011 que a Audi lançou a versão
sem teto do R8, chamando-lhe Audi
R8 Spyder, que, ao longo dos anos, foi
ganhando novas versões com novos
motores. O Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI
quattro S tronic é um super desportivo
descapotável, potente, dinâmico e extrovertido, que corresponde às expectativas
em termos de prestações e de elevados
padrões da Audi. Com 540 cv de potência, este descapotável acelera dos 0 aos
100 km/h em 3,6 segundos e atinge uma
velocidade máxima de 318 km/h. O Spyder
adota uma capota de lona que pode abrir
ou fechar com o carro em andamento, a
velocidades até aos 50 km/h.

Audi launched the roofless version of
the R8 back in 2011, calling it the Audi R8
Spyder and, over the years, it has been
joined by new versions with new engines.
The Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI quattro S
tronic is a convertible, powerful, dynamic
and outgoing super sports car, that meets
with expectations in terms of Audi performance and high standards. With 540
horsepower, this convertible accelerates
from 0 to 100 km/h in 3.6 seconds and
hits a top speed of 318 km/h. The Spyder
features a canvas roof that can open or
close while the car is moving, at speeds
up to 50 km/h.
WWW.AUDI.PT
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O SUV COMPACTO

THE COMPACT SUV

Destacando-se desde logo por um argumento
agradável para quem percorre muitos quilómetros em autoestrada, uma vez que integra a
Classe 1 da Brisa, o novo Volvo XC40 de tração
dianteira já está disponível em Portugal. Graças
ao seu design expressivo, arrumação engenhosa,
segurança aprimorada e tecnologia inteligente,
este SUV foi construído para a vida em cidade,
ainda que a altura elevada e as rodas e jantes
de grande dimensão possam enfrentar qualquer
piso sem esforço. Esta nova versão inclui novos
motores Diesel (D3) e a gasolina (T3).

Standing out from the outset as a pleasant
argument for anyone who racks up a lot of kilometres on motorways, given that it is deemed
Brisa Class 1, the new Volvo XC40 front-wheel
drive is now available in Portugal. Thanks to its
expressive design, ingenious storage, improved
safety and smart technology, this SUV was built
for city living, even though its extra height and
large wheels and alloys can effortlessly tackle
any surface. This new version includes new diesel
(D3) and petrol (T3) engines.
WWW.VOLVOCARS.COM

Lego Technic Bugatti Chiron
MARIA PIRES
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DESAFIO E IMAGINAÇÃO

CHALLENGE AND IMAGINATION

Em 2016 a Lego deu forma a um Porsche 911 GT3 RS e o
sucesso foi tal que a empresa dinamarquesa resolveu
replicar o feito construindo um detalhado modelo à escala 1:8 do Bugatti Chiron, utilizando para isso 3599 peças.
Desde o formato quadrangular dos faróis LED ou a
barra luminosa traseira, até à grelha frontal em forma de
ferradura, nenhum pormenor foi esquecido, incluindo as
imensas peças que integram o motor e até mesmo as
patilhas que operam, de facto, a transmissão, tornando
este modelo o mais semelhante possível ao automóvel
que o inspira.

In 2016 Lego gave form to a Porsche 911 GT3 RS and the
success was such that the Danish company decided to
replicate the achievement by building a 1:8 scale detailed
model of the Bugatti Chiron, using 3599 pieces to this
effect. From the quadrangular shape of the LED headlamps or the rear light bar to the horseshoe-shaped
front grille, no detail has been overlooked, including the
immense pieces that make up the engine and even the
paddles that actually operate the transmission, this
model is as similar as possible to the car that inspires it.
WWW.LEGO.COM
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Hyundai Fil Rouge Concept
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HYUNDAI

DESIGN DO FUTURO

Apresentado pela primeira vez no Salão Automóvel de Genebra no início de 2018, o protótipo Le Fil
Rouge da Hyundai, um concept que serve de antevisão do design a adotar pela marca coreana nos
seus futuros modelos, esteve também presente
no Paris Motor Show no passado mês de outubro.
Segundo o fabricante, o objetivo deste protótipo
foi dotar os automóveis de uma “beleza instintiva”,
criando valor emocional e promovendo o desejo de
adquirir um Hyundai. Já o intento do Departamento de Design foi o de encontrar a harmonia entre
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DESIGN OF THE FUTURE

arquitetura, estilo, proporção e tecnologia, reinterpretando, para tal, o ADN de design do Hyundai
Coupé Concept de 1974, segundo afirmou o diretor
de design. Com um entre-eixos longo, jantes generosas e um visual mais arredondado, o Concept
inspira-se na relação matemática da proporção
áurea (que envolve a ordem de crescimento na
Natureza). O exterior, com curvas bem definidas,
tem reflexo no interior, o que a marca caracteriza
como tendo uma “arquitetura de tubos”.

Presented for the first time at the Geneva Motor
Show in early 2018, the Le Fil Rouge prototype from
Hyundai, a concept car that serves as a preview
of the design to be adopted by the Korean brand
in its future models, was also present at the Paris
Motor Show in October. According to the manufacturer, the purpose of this prototype was to
endow cars with an “instinctive beauty”, creating
emotional value and promoting the desire to buy a
Hyundai. The intent of the Design Department was

to achieve harmony between architecture, style,
proportion and technology, reinterpreting, to this
end, the design DNA of the Hyundai Coupé Concept from 1974, the design director said. With a long
wheelbase, generous alloys and a more rounded
look, the Concept is inspired by the mathematical ratio commonly found in nature, the so-called
golden ratio. The exterior, with well-defined curves,
is reflected in the interior, which the brand characterises as having “tube architecture”.
WWW.HYUNDAI.COM
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BMW G 310 R
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LEVE E ROBUSTA

Construída para cidades pulsantes e para todos
aqueles que gostam simplesmente de conduzir
motos, a BMW G 310 R é leve, mas com muita
potência no seu motor monocilíndrico a quatro
tempos de 313 cc. Caracteriza-se pela sua maneabilidade, facilidade de condução em qualquer
piso e espírito desportivo. Para além de muitos
atributos técnicos que lhe garantem potência e
dinamismo, a segurança e a estabilidade também
não foram descuradas. Exemplo disso é o ABS de
série. Leve e ao mesmo tempo robusta, a BMW G
310 R oferece puro prazer de condução.

LIGHT AND ROBUST

Built for busy cities and for anyone who simply
enjoys riding motorcycles, the BMW G 310 R is
light yet powerful in its 313cc four stroke single
cylinder engine. It is characterised by its manoeuvrability, ease of riding on any surface and
its sporting spirit. In addition to many technical
attributes that ensure power and dynamism,
safety and stability have also not been neglected.
An example of this is the standard ABS. Light and
at the same time robust, the BMW G 310 R offers
pure riding pleasure.
WWW.BMW-MOTORRAD.PT

Cervelo P5X ETap
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CRIADA PARA A VITÓRIA

CREATED FOR WINNING

Ousada, única e sempre rápida, a Cervelo P5X ETap
foi projetada para ser a melhor bicicleta de triatlo.
Pela primeira vez na história, as necessidades
únicas de qualquer triatleta, seja a treinar, competir
ou viajar, são verdadeiramente pertinentes. Desde
o armazenamento aerodinamicamente integrado
e a arrumação livre de complicações até à micro e
macro ajustabilidade sem precedentes, a P5X foca-se apenas num único objetivo: ajudar triatletas
a alcançar o seu melhor recorde pessoal. A Cervelo
P5X ETap foi criada com recurso a um software
utilizado na Fórmula 1 e testada no túnel de vento.

Bold, unique and always fast, the Cervelo P5X
ETap was designed to be the best triathlon
bike. For the first time in history, the unique
requirements of any triathlete, whether training,
competing or travelling, are truly relevant. From
aerodynamically integrated storage and stressfree packing to unprecedented micro and macro
adjustability, the P5X focuses solely on a single
goal: helping triathletes to achieve their personal
best. The Cervelo P5X ETap was created using
software used in Formula 1 and tested in a wind
tunnel.
WWW.CERVELO.COM
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Diamondback Andean
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MAIS LEVE E POTENTE

25 anos após o seu lançamento e com
inúmeros aperfeiçoamentos ao longo do
tempo, surge a nova CBR1000RR Fireblade SP da Honda, uma moto que perdeu
peso, tem mais potência e um sistema
eletrónico avançado, permitindo um
desempenho fantástico onde quer que
seja conduzida. Uma das muitas características de maior destaque da CBR1000RR
são os três modos selecionáveis de
condução, que permitem programar a
máquina de forma a adaptar-se a diferentes condições. A CBR1000RR Fireblade
SP tem 999 cm3 de cilindrada e 141kW (192
CV) de potência máxima.

LIGHTER AND MORE POWERFUL

25 years after its launch and with many
improvements over time, Honda brings
out the new CBR1000RR Fireblade SP, a
motorcycle that has lost some weight,
and has gained some power and an
advanced electronic system, enabling
fantastic performance wherever it is ridden. The CBR1000RR’s many outstanding
features include three selectable driving
modes that allow you to programme the
machine to adapt to different conditions.
The CBR1000RR Fireblade SP has 999
cm3 cylinder capacity and 141kW (192 hp)
maximum power.
WWW.HONDA.PT
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VELOZ E AERODINÂMICA

QUICK AND AERODYNAMIC

Após dois anos de desenvolvimento, a Diamondback, em
colaboração com a KQ Studios e com o Instituto de Pesquisas Aeroespaciais da Universidade de Toronto, criou
a bicicleta de triatlo Andean. O seu diferencial está entre
as rodas, normalmente a parte menos aerodinâmica, que
possui um grande quadro chamado de Aero Code para
suavizar a passagem de ar. Feito em fibra de carbono,
ele cobre o espaço entre as rodas e tem uma espessura
maior que abriga uma área para guardar ferramentas.
A Andean tem ainda espaço para guardar acessórios e
itens de nutrição e, dizem, é a bicicleta mais aerodinâmica de sempre.

Following two years in development, Diamondback, in
collaboration with KQ Studios and the Toronto Institute
for Aerospace Studies of the University of Toronto, has
created the Andean triathlon bike. What sets it apart lies
between the wheels, usually the least aerodynamic area
– the so-called Aero Code, essentially an airfoil seriously
reducing drag. Made of carbon fibre, it covers the space
between the wheels, and its greater thickness enables
an area for storing tools. The Andean also has room to
store accessories and nutrition items and, they say, it is
the most aerodynamic bike ever.
WWW.RIDE.DIAMONDBACK.COM
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Corsaro ZZ
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DESIGN E ÍMPETO ITALIANOS

Fabricada de forma quase artesanal pela Moto
Morini e praticamente sem recorrer a ajudas eletrónicas, com a exceção do ABS, a nova Corsaro
ZZ alia o clássico design italiano a um comportamento dinâmico singular. Capaz de arrebatar
os amantes da velocidade, a Corsaro ZZ possui
125Nm de binário que o Bialbero 1200 CorsaCorta, o bicilíndrico em “V” a 87º que a motoriza,

consegue debitar com uma facilidade invulgar. O
escape, com dupla ponteira, foi especificamente
desenhado pela italiana Zardo e produz um som
explosivo. Enquanto o acelerador tem 139cv, a
suspensão, que oferece um curso de 135mm
em ambos os eixos, conta com uma forquilha
invertida completamente regulável, de 46mm de
diâmetro, construída pela Mupo.

ITALIAN DESIGN AND MOMENTUM

Practically handcrafted by Moto Morini and
almost entirely without resorting to electronic
aids, with the exception of ABS, the new Corsaro
ZZ combines classic Italian design with unique
dynamic behaviour. Able to appeal to speed
demons, the Corsaro ZZ has 125Nm of torque,
which the Bialbero 1200 CorsaCorta, the 87º “V”
two cylinder engine that powers it, manages

to deliver with unusual ease. The exhaust, with
double inlet, was specifically designed by Italian
Zardo and produces an explosive sound. With
139 horsepower to drive it, the suspension, which
offers 135 mm of wheel travel on both axles,
features a fully adjustable inverted fork, 46 mm
in diameter, built by Mupo.
WWW.MOTOMORINI.EU
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HEALTHY MOBILITY

ZBIKE has been designed to provide
cyclists of all ages with a high-quality,
eco-friendly alternative to day-to-day
mobility, recreational adventures and
healthier lifestyles. This bike has a 250W
motor and a top speed of 32 km/h.

Battery charge, speed and performance
are displayed on the HD monitor built into
the handlebar. Part of the money from
bike sales will go to the National MS Society, an organisation that supports Multiple
Sclerosis sufferers.
WWW.ZBIKEUSA.COM

ZBIKE
MARIA PIRES

PCDESIGN

MOBILIDADE SAUDÁVEL

A ZBIKE foi projetada para fornecer aos
ciclistas de todas as idades uma alternativa ecológica e de alta qualidade para
a mobilidade do dia-a-dia, aventuras
recreativas e estilos de vida mais saudáveis. Esta bicicleta tem um motor de
250W e uma velocidade máxima de 32
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km/h. A carga da bateria, a velocidade e
o desempenho são exibidos no monitor
HD integrado no guiador. Uma parte das
vendas da bicicleta irá para a National
MS Society, uma organização que apoia
portadores de Esclerose Múltipla.
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Beau Lake One Drop
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LEVAR ÁGUA POTÁVEL AO MUNDO

BRINGING DRINKING WATER TO THE WORLD

A Beau Lake, uma empresa especialista em luxo
no desporto e recreio à beira-mar, encetou uma
parceria com a One Drop, uma fundação que tem
como objetivo fornecer água potável ao mundo.
Para marcar a parceria, a Beau Lake lançou a edição especial da série de pranchas One Drop, uma
linha de qualidade premium. As Beau Lake One
Drop ajudarão a financiar o trabalho da One Drop,
doando uma parte dos lucros das vendas. Cada
prancha tem uma medalha discreta com o número
do modelo e, consequentemente, o número de vidas transformadas. Estas, como todas as criações
da empresa, foram projetadas para o alto desempenho, para a elegância e construídas para durar.

Beau Lake, a company specialised in luxury
sports and recreational activities by the sea,
has embarked on a partnership with One Drop,
a foundation that aims to provide drinking water
to the world. To mark the partnership, Beau Lake
has launched a special edition of the One Drop
surf board series, a premium quality range. The
Beau Lake One Drop boards will help fund the
work of One Drop by donating a share of the
sales profits. Each board has a discreet medal
with the model number and, consequently, the
number of lives transformed. These, like every
creation by the company, were designed for high
performance, for elegance and are built to last.
WWW.BEAULAKE.COM
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Pearl 95
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LUXO DE GRANDES DIMENSÕES

Tal como noutros modelos bem sucedidos, no
novo Pearl 95, a Pearl Yachts colaborou com a
Dixon Yacht Design, responsável pelo design exterior, e com a estrela da Dragons Den Kelly Hoppen,
para o design de interiores. Com 29 metros, o
Pearl 95 é a maior embarcação construída pelo
estaleiro britânico. Ainda que este seja consideravelmente maior do que os modelos anteriores,
foi mantida a manobrabilidade, assim como os
luxuosos interiores. Um dos recursos de design
mais notáveis é a configuração da popa.
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LUXURY ON A LARGE SCALE

Quando a mota de água é retirada, o espaço transforma-se num amplo beach club, com espreguiçadeiras e bar. O Pearl 95, foi projetado com quatro
ou cinco cabines de hóspedes para acomodar
até dez convidados, mas a configuração pode ser
personalizável. A cabine do proprietário ocupa toda
a boca do superiate e tem vistas panorâmicas. Um
par de motores MTU 16V M96 de 2400 HP garante
uma velocidade máxima de 28 nós, embora haja
outros motores opcionais.

As with other successful models, for the new Pearl
95, Pearl Yachts collaborated with Dixon Yacht
Design, responsible for the exterior design, and
with Dragons Den star Kelly Hoppen, for interior
design. Coming in at 29 metres, the Pearl 95 is
the largest vessel built by the British shipyard.
Although this is considerably larger than previous
models, its manoeuvrability has been maintained,
as well as its luxurious interiors. One of the most
notable design features is the stern configuration.

When the jet ski is removed, the space becomes
a spacious “beach club”, with sun loungers and
a bar. The Pearl 95 was designed with four or five
guest cabins, to accommodate up to ten guests,
but the configuration can be customised. The owner’s cabin occupies the entire front of the super
yacht and enjoys panoramic views. A pair of MTU
16V M96 2400 HP engines guarantees a maximum
speed of 28 knots, although there are other engine
options.
WWW.PEARLYACHTS.COM
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ALTO DESEMPENHO

Tendo em mente o alto desempenho, a
Palm Beach decidiu impressionar e criar
o GT50, um iate com um design elegante, fácil de manobrar e que atinge uma
velocidade superior a 40 nós. O Palm
Beach GT50 Express fez a sua estreia em
setembro no Newport International Boat
Show, enquanto o GT50 Open será exibido
no Düsseldorf Boat Show 2019. A Série GT
incorpora o design exclusivo do casco da
Palm Beach – uma construção de vidro,
com revestimento de vinil, complementado por uma estrutura em fibra de carbono
–, que resulta em menos resistência,
evitando o desperdício de energia. Nos
interiores, os acabamentos contemporâneos misturam-se com uma elegância
intemporal.

HIGH PERFORMANCE

Bearing in mind high performance,
Palm Beach decided to impress and
created the GT50, a yacht with a sleek,
easy-to-manoeuvre design, which reaches a speed of over 40 knots. The Palm
Beach GT50 Express made its debut in
September at the Newport International
Boat Show, while the GT50 Open will be
unveiled at the Düsseldorf Boat Show
2019. The GT Series features the unique
hull design of Palm Beach – a glass construction, with vinyl coating, complemented by a carbon fibre structure – which
results in less resistance, avoiding wasted
energy. In the interiors, the contemporary finishes are blended with a timeless
elegance.
WWW.PALMBEACHMOTORYACHTS.COM
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A evolução do setor automóvel
O setor automóvel encetou, há um par de anos, um processo evolutivo de transformação, radical e surpreendente –
da produção à utilização, passando pelos serviços associados.
Acreditamos que, nos próximos 20 anos, o automóvel, tal como o conhecemos, há mais de 100 anos, vai dar lugar a
algo bem diferente, e os alicerces desta mudança estão por estes dias a solidificar.
Na Volvo estamos atentos à evolução e a trabalhar efetivamente para fazermos ativamente parte desta evolução.
Os nossos alicerces chamam-se: Condução Autónoma/Segurança; Eletrificação; Conectividade. Queremos ser um
player em todos eles.
Fomos os primeiros entre os construtores tradicionais a anunciar um compromisso total com a eletrificação, temos
vindo a apresentar serviços de conectividade inovadores (dentro e fora do automóvel) e os nossos sistemas de condução semi-autónoma merecem prémios um pouco por todo o mundo.
Em matéria de segurança, o que podemos acrescentar? Dizer apenas que somos a marca que mais vidas salvou
desde a sua génese, que qualquer leigo de imediato a associa ao tema segurança automóvel e que continua a inovar,
a cada modelo lançado, com mais e melhores sistemas de proteção ativa.
E o que propomos para o futuro? Cidades mais sustentáveis em que o automóvel deixa de ser um estorvo para
voltar a ser sinónimo de liberdade, de evasão, como na sua génese.
Cidades em que o automóvel aparece ao virar da esquina, nos leva de forma autónoma ao destino, sem estacionamentos, sem filas caóticas, sem poluição e sem amarras. O protótipo 360c que apresentámos recentemente, em
Gotemburgo, materializa o conceito e representa a visão da marca para o futuro da mobilidade - um veículo inovador,
sem condutor, sem volante, sem pedais ou motor de combustão, com três ambientes versáteis para: descansar,
trabalhar ou relaxar.
A nova mobilidade está à porta e é completamente compatível com o ADN da Volvo, num compromisso assumido
com as pessoas e com a vida, desde 1927.

The evolution of the automotive industry
A few years ago the car industry embarked on radical and surprising evolving process of transformation – from production to utilisation, and associated services.
We believe that in the next 20 years the car, as we have known it for more than 100 years, will give way to something
quite different and the foundations for this change are being laid as we speak.
At Volvo we are paying close attention to evolution and working effectively to play an active role in this evolution. Our
foundations are called: Autonomous Driving/Safety; Electrification; Connectivity. We want to be a player in all of them.
We were the first among the traditional manufacturers to announce a total commitment to electrification; we have
been presenting innovative connectivity services (inside and outside of the car) and our semi-autonomous driving
systems have been deemed worthy of awards all around the world.
When it comes to safety, what can we add? Just to say that we are the brand that has saved the greatest number of
lives since its inception, that any layman immediately associates it with the matter of car safety and that it continues
to innovate, with each new model it launches, with more and better active protection systems.
And what are we suggesting for the future? Cities that are more sustainable, in which the car stops being a nuisance, and is once again synonymous with freedom, of escaping, as it was when it started out.
Cities in which cars appear around the corner, autonomously taking us to our destination, without having to park,
without chaotic jams, without pollution and with no ties. The 360c prototype, recently unveiled in Gothenburg, embodies the concept and represents the brand’s vision for the future of mobility – an innovative, driverless car, without a
steering wheel, without pedals or combustion engine, with three versatile environments in which: to rest, work
or relax.
New mobility is just around the corner and it is entirely compatible with Volvo’s DNA, in a commitment made to people and life, since 1927.
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Where are you going?
Para marcar a comemoração do seu quinto aniversário,
a Martone Cycling Co., uma cobiçada marca de bicicletas urbanas projetadas pelo brasileiro Lorenzo Martone,
revelou a sua campanha de vídeo e fotografia 2018-2019,
uma compilação que representa visualmente o casamento entre o espírito da marca e a beleza inconfundível de Paris. Um elenco internacional e diversificado de
criadores (estilistas, chefs, artistas, etc.) uniu-se tendo
como mote a experiência de ciclismo para produzir
uma visão autêntica e privilegiada do "renascimento" da
"nova" Paris.
Catherine Baba, australiana por descendência, mas um
ícone da moda parisiense e embaixadora da Martone
Cycling desde 2013; Rose Chalalai Singh, uma chef
tailandesa; Franck Tchilo, um ex-jogador de básquete
profissional; Hervé Cosmao, publicitário francês; Chantal
Hoogvliet, ex-modelo holandesa que se mudou para
Paris há 20 anos; Marcella Barcelo, artista espanhola que

talking about:

MARTONE CYCLING CO.
MARIA PIRES
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mora em Paris; Lamia Lagha, estilista alemã e pesquisadora de moda; entre outros, são os protagonistas
desta singular campanha da Martone Cycling Co. Juntos
tecem uma história através do movimento, evocando
o efémero “je ne sais quoi” da cidade onde a Martone
Cycling Co. estabeleceu a sua sede secundária responsável por todas as operações da União Europeia e da
Ásia.
Filmada nas ruas da cidade luz, a campanha de vídeo
intitula-se “Where are you going?” (Onde é que vais?) e
segue o grupo de "ciclistas" internacionais que, embora
tenham estilos e experiências de vida completamente
diferentes, têm em comum um amor incomensurável
por Paris. O objetivo da campanha é ilustrar, através de
movimentos orgânicos, as experiências individuais, mas
interligadas, que compõem uma comunidade global de
ciclismo.

A eleição da capital francesa como cenário tornou-se
uma escolha fácil, uma vez que a cidade está a passar
por um renascimento criativo que combina beleza emotiva e iconografia obtida ao longo dos séculos.
Depois de ter morado em Paris durante muitos anos,
onde tirou o Mestrado em Gestão de Marcas de Luxo,
Lorenzo Martone mudou-se para os EUA.
A sala de estar do seu pequeno apartamento era o único
local onde podia guardar a sua bicicleta, o seu meio de
transporte predileto, mas o seu veículo de todos os dias
era visualmente inadequado. Resolveu, por isso, criar a
sua própria bicicleta, customizada. Encontrou no estilista
Marc Jacobs o parceiro ideal para este projeto de construir bicicletas não só funcionais e de qualidade, como
bonitas.

Filmada nas ruas da cidade luz, a campanha de vídeo intitula-se “Where are you
going?”.
Considerando que 80% das start-ups não ultrapassam
o terceiro ano de atividade, cinco anos é um marco
significativo e, por isso, a marca resolveu comemorar de
diferentes formas: a apresentação de novos acessórios
e novas linhas de vestuário activewear, o lançamento do
novo site, a apresentação de quatro novos modelos e a
criação da V3 com três velocidades a um preço muito
mais baixo, um modelo de negócio pensado para todos
os apaixonados pela marca mas que, até então, não a
podiam pagar. E é claro que a campanha de vídeo e fotografias 2018-2019 é o momento alto de toda a comemoração. “Where are you going?” é a maior campanha até
ao momento da marca que fala várias línguas, sobretudo
francês… e português.
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Where are you going?
To mark the commemoration of its fifth anniversary,
Martone Cycling Co., a coveted urban bicycle brand, with
designs by Brazilian Lorenzo Martone, has unveiled its
2018-2019 video and photo campaign, a compilation that
visually represents the union of the brand’s spirit with
the unmistakable beauty of Paris. An international and
diverse cast of creative minds (fashion designers, chefs,
artists, etc.) have come together, using the motto of cycling experiences to produce an authentic and privileged
vision of the ‘renaissance’ of the ‘new’ Paris.
Catherine Baba, Australian by descent, but a Parisian
fashion icon and a Martone Cycling ambassador since
2013; Rose Chalalai Singh, a Thai chef; Franck Tchilo, a
former professional basketball player; Hervé Cosmao,
French publicist; Chantal Hoogvliet, a former model who
moved from the Netherlands to Paris 20 years ago;
Marcella Barcelo, Spanish artist who lives in Paris; Lamia
Lagha, German fashion designer and fashion researcher; among others, are the lead names of this unique
campaign for Martone Cycling Co. Together they weave a
story through movement, evoking the ephemeral “je ne
sais quoi” of the city where Martone Cycling Co. set up
its secondary headquarters, responsible for all EU and
Asia operations.
Filmed in the streets of the city of light, the video campaign is called “Where are you going?”, and follows the
group of international “cyclists”, who, although they have
completely different styles and life experiences, share an
immeasurable love for Paris. The aim of the campaign is
to illustrate, through organic movements, the individual
yet interconnected experiences that make up a global
cycling community. The choice of the French capital as
a setting has become an easy one, as the city is going
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through a creative renaissance that combines emotive
beauty and iconography gained over the centuries.
After living in Paris for many years, where he completed a master’s degree in Luxury Brand Management,
Lorenzo Martone moved to the United States. The living
room of his small apartment was the only place where he
could keep his bicycle, his preferred mode of transport,
but his everyday vehicle was not visually up to scratch.
He decided, to this end, to create his own customised
bike. He found in the fashion designer Marc Jacobs the
ideal partner for this project building bike that are not
only functional and high-quality, but also beautiful.

Filmed in the streets of the city of light, the
video campaign is called “Where are you
going?”.
Considering that 80% of start-ups don’t get past the
third year of activity, five years is a significant milestone
and therefore the brand decided to celebrate in different ways: the presentation of new accessories and
new activewear clothing ranges; the launch of the new
website; the presentation of four new models; and the
creation of the V3 with three gears at a much lower price,
a business model aimed at anyone who loves the brand,
but who, until then, could not afford it. And of course the
2018-2019 video and photo campaign is the high points of
the whole celebration. “Where are you going?” is the largest campaign to date of the brand that speaks several
languages, especially French... and Portuguese.

