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The time is right to talk about trends for winter 
2017. About colours. About combinations. Latest 
arrivals and styles will make all the difference 
when temperatures plummet. The bold, warm-
hued architectural projects and the interior de-
sign projects that we reveal in this issue, number 
66, are perfect for getting up to speed. Check out 
the colours, the trends, the inspiring looks, the 
soft hues, and break the rules. The designs of 
the projects we have chosen for this issue fully 
match the style of products that we also reveal 
to you in these pages. Everything is a reflection 
of the desire for winter. For the cover we have 
chosen a villa designed by Corpo Atelier, from 
the Algarve, which brings to mind the pleasure of 
cosy time spent with family on cold winter nights. 
And with so many plans and sketches, we also 
introduce you to Lebanese interior designer and 
conceptual product designer Richard Yasmine. 
Equally, we present the eu.sei.que.vou.te.amar 
showroom of Portuguese architect and decorator 
Vítor Almeida. And, at a time in which the word 
‘technology’ rules, as it almost always does, we 
reveal to you the motoring trends of the future. 
Think about it! Happy reading!

Trends for this winter 

Propriedade/Editora: 
PM Media, S.A.
www.pmmediacorporate.com
Rua António Nobre, 23 Fração B 
Leça da Palmeira
4450-618 Matosinhos, 
Porto, Portugal
T: (+351) 22 906 95 30

www.trends-mag.com
info@trends-mag.com

Fotografia de Capa: © Ricardo 
Oliveira Alves

Administração: Paulo Martins
Diretor: José Lopes
Coord. Editorial: Maria Cruz
Redação: Ana Sofia Monteiro, Filomena Abreu 
Maria Cruz, Maria Pires
Revisão: Maria Pires
Tradução: Algarvemedia
Design e Paginação: Ana Silva, Paulo Sousa 
(Tratamento de Imagem) 
Publicidade / RP: Ana Sofia Monteiro

Periodicidade: Trimestral
Impressão: Orgal, Lda.
Preço de Capa: €4,50
ISSN: 2183-6779
Depósito Legal: N.º 205996/04
Publicação Registada: ERC sob o n.º 124365

Publicidade e Assinaturas: 
adsales@trends-mag.com

[ A EQUIPA / THE TEAM ] 

É hora para se falar das tendências do inverno 
2017. As cores. As combinações. As novidades 
e os estilos farão a diferença quando as tempe-
raturas descerem. Os projetos arquitetónicos, 
arrojados e de tons quentes, e os de interiores, 
que trazemos neste número 66, são perfeitos 
para se atualizar. Confira as cores, as tendências, 
os looks inspiradores, os tons suaves, e quebre 
as regras. Os traços dos projetos que escolhe-
mos para esta edição combinam na plenitude 
com as linhas dos produtos que, aqui, também 
lhe damos a conhecer. Tudo é o reflexo do desejo 
pelo inverno. Para tema de capa escolhemos uma 
moradia projetada pelo Corpo Atelier, do Algarve, 
que nos remete para o prazer do aconchego em 
família, nas noites frias de inverno. E, com tantos 
planos e esboços, também lhe damos a conhecer 
o arquiteto de interiores e designer conceptual 
de produtos libanês, Richard Yasmine. Apresen-
tamos, igualmente, o showroom eu.sei.que.vou.
te.amar do arquiteto e decorador português Vítor 
Almeida. E, numa altura em que a palavra ‘tec-
nologia’ é quem comanda, como quase sempre, 
revelamos-lhe as tendências motoras do futuro. 
Pense nisso! Boas leituras!

As tendências para o 
inverno  
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PIUARCH

A Piuarch, uma reconhecida equipa de 40 
arquitetos e engenheiros de todo o mundo, 
desenvolveu os projetos de quatro restau-
rantes, que refletem o tipo de cozinha, o 
estilo dos proprietários e homenageiam a 
arte da hospitalidade. O ambiente dourado 
do restaurante Dolce & Gabbana (Milão), o 
estilo nova-iorquino do Maxim (Moscovo), a 
tradição gastronómica russa do Mansarda 
(São Petersburgo) e o restaurante M89, 
no último andar de um hotel internacional 
(Milão), oferecem viagens diferentes para os 
sentido, e apresentam menus condizentes 
com as estéticas, cuidadosamente escolhi-
das pela Piuarch.

Piuarch, a renowned team of 40 architects 
and engineers from around the world, has 
developed designs for four restaurants, 
which reflect the kind of cuisine, the style 
of the owners and which pay tribute to the 
art of hospitality. The golden setting of the 
Dolce & Gabbana restaurant (Milan), the 
New York style of Maxim (Moscow), the 
Russian gastronomic tradition of Mansarda 
(St. Petersburg) and the M89 restaurant on 
the top floor of an international hotel (Milan), 
offer a host of voyages for the senses, and 
present menus that are in keeping with the 
aesthetics, carefully chosen by Piuarch.

[ MAXIM (MOSCOVO) ]

[ DOLCE & GABANA (MILÃO) ]

[ RESTAURANTE  M89 (MILÃO) ]

[ MANSANDA (SÃO PETERSBURGO) ]
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Pelo segundo ano consecutivo, a Tiago do Vale 
Arquitectos é vencedora nos American Architecture 
Prize, um dos mais respeitados prémios de arquite-
tura mundiais que avalia obras de todo o mundo. Se 
na edição de 2016 o Gabinete de arquitetura bra-
carense foi galardoado na categoria de Património 
Arquitetónico, este ano foi distinguido como vencedor 
na categoria Design de interiores/Comercial, com o 
projeto The Caveman, a requalificação de uma antiga 
sapataria construída nos anos 90 na vila de Ponte de 
Lima. Mais dois trabalhos portugueses foram distin-
guidos por este prémio internacional de Arquitetura. 

For the second year in a row, Tiago do Vale 
Arquitectos is an American Architecture Prize winner, 
one of the most respected architectural awards in 
the world, judging works from around the world. In the 
2016 edition the Braga bases architecture practice 
was awarded in the Architectural Heritage category, 
while this year it was recognised as the winner in the 
Interior Design/Retail category, with The Caveman 
project, the renovation of an old shoe shop built in 
the 1990s in the town of Ponte de Lima. Two other 
Portuguese works were distinguished with this inter-
national architecture prize.

THE CAVEMAN 
PAULO AZENHA

40 anos após a sua abertura, o Museu do Traje, na 
programação para este triénio, procurou refletir o 
seu ADN e a sua identidade, construídos ao longo 
dos anos.  Fazendo parte do ADN do Museu do 
Traje, uma vez que neste espaço esteve patente 
uma exposição sua em 2001, que mostrava de que 
eram feitas as linhas mestras da sua criação, Paulo 
Azenha volta com a criação à flor da pele | o ADN de 
um itinerário, um olhar singular sobre o seu itinerário 
no mundo da moda e dos acessórios, olhar esse 
onde a arte mora sempre. Inaugurada no mês de 
outubro, a exposição estará patente até ao dia 23 
de dezembro.

40 years after its opening, the Museu do Traje 
[Costume Museum], in the programme for this 
three-year period, sought to reflect its DNA and its 
identity, built up throughout the years. As part of the 
DNA of the museum, given that one of his exhi-
bitions was held here in 2001, which showed what 
the key points to his creation were, Paulo Azenha 
is back with criação à flor da pele | o ADN de um 
itinerário, a singular look at his journey in the world 
of fashion and accessories, a look where art always 
lives. Opened in October, the exhibition runs until 
December 23.
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Rodeado pela atmosfera única dos antigos armazéns 
e fábricas de Marvila, o novo condomínio PRATEATO, 
que irá ser implementado em Lisboa, em 2018, pela 
FFA Real Estate – uma empresa de origem libanesa, 
mas que engloba uma série de investidores mun-
diais –, sob um projeto da TEK STUDIO, privilegia o 
design característico desta zona industrial da cidade, 
potenciando-o através da tecnologia e da moderni-
dade. PRATEATO inclui 51 Design Lofts e ainda áreas 
comerciais, ocupando quase 7000 m2. Este novo em-
preendimento pretende promover a interação entre 
moradores e retomar o conceito de “comunidade”.  

Surrounded by the unique atmosphere of the 
old warehouses and factories of Marvila, the new 
PRATEATO condominium, to be built in the Lisbon 
neighbourhood in 2018 by FFA Real Estate - a com-
pany of Lebanese origin but comprising a number 
of worldwide investors – according to a project by 
TEK STUDIO, favours the characteristic design of this 
industrial zone of the city, enhancing it through tech-
nology and modernity. PRATEATO includes 51 ‘Design 
Lofts’ and also shopping areas, occupying almost 
7000 sqm. The aim of this new project is to promote 
interaction between residents and revive the concept 
of “community”.

PRATEATO

GUARDIAN GLASS

Como uma das mais destacadas unidades de 
negócio da Guardian Industries, a Guardian Glass é 
uma das maiores fabricantes mundiais de pro-
dutos de vidro. Sendo a inovação uma das suas 
premissas, a marca lançou o Guardian Inspiration, 
um portfólio online de projetos europeus que usam 
vidro Guardian, com o objetivo de partilhar informa-
ção e inspirar arquitetos, designers, etc., para as 
infinitas possibilidades do uso do vidro nos projetos. 
A plataforma contém imagens impressionantes de 
projetos, bem como informação projetual detalhada, 
para além de uma grande variedade de recursos e 
funcionalidades.

As one of most prominent business units of 
Guardian Industries, Guardian Glass is one of the 
world’s largest manufacturers of glass products. 
Taking innovation as one of its premises, the brand 
has launched Guardian Inspiration, an online port-
folio of European projects that use Guardian glass, 
with the aim of sharing information and inspiring 
architects, designers, etc., by showcasing the in-
finite possibilities of the use of glass in projects. The 
platform contains impressive images of projects, 
as well as detailed design information, as well as a 
wealth of features and functionalities.
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A Galeria Ratton, em Lisboa, iniciou o seu projeto no 
âmbito da produção cerâmica, em outubro de 1987, 
com a exposição Azulejos para Arquitectura, que 
compreendia trabalhos inéditos de Júlio Pomar e os 
primeiros trabalhos em azulejo de Lourdes Castro, 
Menez, Paula Rego, etc. Volvidos 30 anos, a Galeria 
apresenta Viagem do Azulejo para Arquitectura, 
patente até 29 de dezembro. Na sala inaugural é 
reconstituída a exposição de 1987; na sala central há 
uma intervenção coletiva, e a terceira sala é dedica-
da à apresentação dos azulejos múltiplos realizados 
por todos os artistas durante estes trinta anos.

Galeria Ratton, in Lisbon, began its project within the 
field of ceramic production in October 1987 with the 
exhibition Azulejos para Arquitectura, which includ-
ed never-before-seen works by Júlio Pomar and the 
first ceramic tile works by Lourdes Castro, Menez, 
Paula Rego, etc. 30 years down the line, the gallery 
now presents Viagem do Azulejo para Arquitectura 
[Journey from Azulejo to Architecture], which runs 
until December 29. In the ‘inaugural’ room the 
exhibition of 1987 is recreated, in the central room 
there is a collective intervention and the third room 
is dedicated to the presentation of the multiple tiles 
made by all the artists over these thirty years.

VIAGEM DO AZULEJO PARA ARQUITECTURA
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No meio da vegetação verde é o tom branco do 
prédio que predomina. La Barquière é um projeto 
de 62 habitações, situado no distrito 9 em Marselha 
(França). Da autoria da Pietri Architectes, esta obra 
de design urbano, com um total de 3.737 m2 de área 
construída e um investimento de cerca de 6 milhões 
de euros, veio conceder como que uma luz branca 
ao bairro. O proprietário do prédio quis manter a 
traça antiga do edifício datado do século XVIII. Entre 
as duas fachadas existentes no imóvel há uma 
dualidade: a primeira é angular e a outra é ondulada. 
Se olharmos para a zona sul, existe uma longa fa-
chada branca preenchida por varandas fluidas com 
orientação para o jardim. Depois, se olharmos para 
a zona norte, a fachada reta e angular é coberta por 
um moisaico de faceta branca, que cria efeitos de 

iluminação incríveis, refletindo toda a cerâmica, com 
vista sobre o céu e o mar Mediterrâneo. A arqui-
tetura escolhida por Jean-Baptiste Pietri é solar 
e ‘bipolar’: a cor branca predomina; as varandas 
são em forma de onda; o alumínio tubular é duplo; 
a fachada estabelece um diálogo entre a cidade 
Phocaean, de Marselha, e a sua luz etérea; o jardim 
é esculpido pelas sombras da vegetação lançadas 
através do sol; o nível do sótão, do quinto andar, 
proporciona uma qualidade crescente e dinâmica; o 
chão é revestido com uma cobertura de concreto, 
com manchas de mármore e manchas azuis; e os 
limiares das janelas francesas e os quadros exterio-
res das mesmas são planos, assim como os trilhos 
das persianas (em PVC branco) são invisíveis.

COMO UMA ONDA

La Barquière 
  MARIA CRUZ      PIETRI ARCHITECTES

In the midst of the green vegetation the 
colour white, of the building, predominates. 
La Barquière is a project comprising 62 
homes situated in Marseille’s 9th district 
(France). Designed by Pietri Architectes, this 
urban design project, with a total built area 
of 3,737 sqm and an investment of around 
six million Euros, has shined a bright, white 
light on the neighbourhood. The owner of 
the building wanted to retains the building’s 
old layout, dating back to the 18th century. A 
duality can be seen between the property’s 
two existing façades: the first one is angular, 
while the other is undulating. If we look at 
the southern area, there is a long white 
façade filled with flowing balconies facing 
the garden. Then, if we look at the northern 
area, the straight and angular façade is 
covered by a white faceted Mosaic, creating 
incredible lighting effects, reflecting all over 
the ceramics, with views of the sky and the 
Mediterranean Sea. The architecture chosen 
by Jean-Baptiste Pietri is solar and ‘bipolar’: 
the colour white predominates; the balconies 
are wave-shaped; the tubular aluminium is 
double; the façade establishes a dialogue 
between the Phocaean city of Marseilles and 
its ethereal light; the garden is sculpted by 
the vegetation’s shadows, cast by the sun; 
the attic level of the fifth floor provides an 
increasing and dynamic quality; the floor is 
laid with blue and marble stained concrete 
and the flat sills of the French windows as 
well as their exterior frames and the shutter 
rails (in white PVC) are invisible. 

LIKE A WAVE

WWW.PIETRIARCHITECTES.COM
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Casa Ansião
  MARIA CRUZ     HUGO SANTOS SILVA

Duas arquiteturas distantes, separadas pelo 
tempo, e também pela desigual forma de 
edificação, deram lugar à Casa Ansião, de 
487 m2, no centro histórico da Vila de Ansião, 
Portugal. Trata-se de uma casa com valor 
histórico. Procurou criar-se uma simbiose 
entre as duas, respeitando, sempre, a origem 
existente. No terreno, delimitado por muros e 
construções que lhe são confinantes, deu-se 
forma à casa através da criação de um pátio 
interior, para onde todos os compartimentos 
são direcionados. Com um caráter intimista, 
que vive para o interior, toda a propriedade 
é composta por privacidade. Tal como a 
presença humana é o elemento essencial na 
definição de Casa, a equipa do atelier Bruno 
Dias Arquitetura teve a preocupação de pro-
curar cores e materiais quentes no interior da 
habitação proporcionando, assim, um maior 
conforto espacial. No exterior destacam-se 
as linhas originais da casa, que mantêm a 
mesma linguagem no novo volume. 

DE CARÁTER INTIMISTA

Two distant architectures, separated by 
time, and also by their unequal construction 
form, gave rise to the 487-sqm Casa Ansião, 
in the historical centre of the town of Ansião, 
Portugal. This is a house of historic value. 
The aim was to create a symbiosis between 
the two, while always respecting the existing 
origin. On the plot, delimited by walls and 
constructions adjoining it, the house was 
formed through the creation of an inner 
courtyard, towards which all its rooms face. 
With a cosy character, focusing on the inside 
world, the entire property is composed of 
privacy. Just as human presence is the es-
sential element in defining Casa Ansião, the 
team of Bruno Dias Arquitetura studio took 
care to look for warm colours and materials 
inside the house, thus providing greater 
spatial comfort. On the outside, the house’s 
original lines stand out, keeping the same 
language in the new volume.

COSY BY NATURE

WWW.ARCHDAILY.COM.BR/BR/879583/CASA-ANSIAO
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Späckhuggaren
House for a drummer

  MARIA CRUZ      BORNSTEIN LYCKEFORS



Idealizada para uma família monoparental, 
com interesses por música, vela e natureza, 
a casa, localizada a pouco mais de meia 
hora do norte de Gotemburgo, na costa 
oeste sueca, é o habitat perfeito para o 
descanso profundo com olhos postos na 
natureza. No exterior, o design ressalta. A 
cor confere-lhe graça. Foi inspirada num 
armazém e é detentora de grandes portas 
que cobrem as janelas voltadas para o oes-
te, todas elas pintadas com a cor vermelha 
(Falu-Red) – uma cor tradicional sueca. O 
cliente, um pai solteiro, queria uma casa 
aberta e de dois andares. Assim foi projeta-
da pelo atelier Bornstein Lyckefors a House 
for a Drummer, com 163 m2, cuja abertura da 
fachada ao nível do solo é de 3.5 metros de 
altura. Os quartos entrelaçam-se entre os 
dois andares. O piso térreo, em concreto, é 
contínuo ao exterior. Neste piso encontram-
-se o hall, WC, cozinha e sala de estar. A laje 
vertical do chão cria contacto entre os pisos 
e permite que a luz se espalhe na diagonal 
pela casa. Tanto o teto como as vigas, os 
móveis, algumas paredes e as escadas são 
feitos em madeira. 

ENTRE O CAMPO E A FLORESTA

Designed for a single-parent family, with 
interests in music, sailing and nature, the 
house, located just over half an hour north 
of Gothenburg on the west coast of Sweden, 
is the perfect habitat for deep relaxation, 
while observing nature’s wonders. The 
design stands out on the outside. The colour 
adds to its charm. It was inspired by an old 
farm stall and warehouse, and boasts large 
barnyard doors covering the windows facing 
west, all painted red (Falu-Red) - a traditional 
Swedish colour. The client, a single father, 
wanted an open, two-storey house. And so 
studio Bornstein Lyckefors designed the 
163-sqm ‘House for a Drummer’, in which 
the opening to the façade to the ground level 
is 3.5 metres high. The rooms intertwine 
between the two floors. The ground floor 
has a concrete floor that continues to the 
outside. This floor houses the entrance hall, 
WC, kitchen and living room. The floor slab 
is displaced vertically, creating contact be-
tween the floors and allowing light to spread 
diagonally around the house. The ceiling and 
the beams, as well as the furniture, some 
walls and the stairs are made of wood.

BETWEEN THE COUNTRYSIDE AND THE FOREST

WWW.BORNSTEINLYCKEFORS.SE
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“Céu de um azul que desmaia – por baixo 
chapadas de cal. Reverberação de sol, e o 
azul mais azul, o branco mais branco. Cubos, 
linhas geométricas, luz animal que estre-
mece e vibra como as asas de uma cigarra.” 
Raul Brandão em Pescadores. 

Não faltariam palavras para descrever esta 
nova moradia unifamiliar, idealizada pela 
equipa do Corpo Atelier. Projetada ao longo de 
um campo de golfe, em Vilamoura, Portugal, 
onde vários lotes vazios deram lugar a 
projetos arquitetónicos, tudo foi construído 
de raiz. Os dois blocos de paredes brancas, 
que observamos logo quando avistamos a 

moradia, com a sua forma cúbica, ‘quase’ 
anulam o contacto direto com os futuros 
vizinhos, como se se tratasse de marcar 
o seu território independente. A paisagem 
arquitetural, enquadrada numa única função, 
cria a sensação de proteção, ao mesmo 
tempo que a paisagem distante nos leva para 
a tranquilidade da natureza envolvente. Neste 
projeto existe apenas um volume horizontal, 
que é onde se encontra a piscina, projetada 
para sul, com vistas para o campo de golfe, e 
é entre dois muros brancos que a entrada de 
luz, a água azul e os rasgos de sol iluminam o 
espaço e elevam o descanso.

ENTRE DOIS MUROS BRANCOS

Moradia unifamiliar
  MARIA CRUZ      RICARDO OLIVEIRA ALVES
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“Sky of a fainting blue – beneath slaps of 
whitewash. Sun reverberation and the bluest 
blue, the whitest white. Cubes, geometric 
lines, animal light that twitches and vibrates 
like the wings of a cicada.” Raul Brandão in 
Pescadores.

There would be no shortage of words to 
describe this new detached house, designed 
by the Corpo Atelier team. Designed along 
a golf course in Vilamoura, Portugal, where 
several empty plots gave way to architectur-
al designs, everything had been built from 
scratch. The two blocks of white walls, which 
we see as soon as we spot the house, with 

their cubic form, ‘almost’ cancel out direct 
contact with future neighbours, as if to mark 
their independent territory. The architectural 
landscape, regulated in a single function, 
creates a feeling of protection, while the 
distant landscape takes us to the tranquillity 
of the surrounding nature. There is only one 
horizontal volume in this project, which is 
where the south-developing swimming pool 
with views over the golf course is, and it is 
here between two white walls that the enter-
ing light, the blue water and the sun’s rays 
illuminate the space and heighten relaxation.

BETWEEN TWO WHITE WALLS

WWW.CORPOATELIER.COM



DongZhuang Museum
  MARIA PIRES      YAO LI

Desenhado por Xinjiang Wind Architectural 
Design & Research Institute Co., Ltd, o 
Museu DongZhuang, situado em Tuoli, mu-
nicípio de Nanshan, China, apoia-se numa 
montanha, tendo a fachada principal virada 
para a cidade. O projeto pretendia que o 
edifício se camuflasse na paisagem e, de 
facto, ao longe, assemelha-se a mais uma 
pedra branca como muitas das que habitam 

a encosta. O efeito foi conseguido com 
cimento, areia, vernizes e vidro e, também, 
através de janelas pequenas que, aliadas às 
paredes grossas, protegem o interior das 
temperaturas rigorosas. Parte do museu 
foi concebido como uma casa de hóspedes 
com uma galeria de arte privada e a outra 
parte está aberta ao público.

CAMUFLADO NA MONTANHA



Designed by Xinjiang Wind Architectural 
Design & Research Institute Co., Ltd, the 
DongZhuang Museum, located in Tuoli, in 
the Nanshan municipality, China, sits on a 
mountainside, with the main façade facing 
the city. The aim of the project was for the 
building to be camouflaged into the land-
scape and, in fact, from a distance, it looks 
like another of the many white rocks inhab-
iting the slope. This effect was achieved with 

cement, sand, varnishes and glass, and also 
through small windows, which, combined 
with thick walls, protect the interior from the 
fierce temperatures. Part of the museum 
was designed as a guest house with a 
private art gallery and the other part is open 
to the public.

CAMOUFLAGED ON THE MOUNTAIN

Luxembourg Pavilion 
EXPO2020 Dubai

  MARIA PIRES      METAFORM ARCHITECTS

O Luxemburgo é um dos 200 países que vai marcar pre-
sença na Exposição Universal Dubai 2020, entre outubro de 
2020 e abril de 2021. Sob o tema “Oportunidade”, o pavilhão 
luxemburguês reflete a história do país, assim como o pre-
sente e o futuro. O pavilhão proposto é como o país: peque-
no e ambicioso, intrigante e reconfortante e, acima de tudo, 
generoso e aberto. Com o traço arquitetónico da Metaform 
architects e cenografia de The Space Factory, o pavilhão, 
que será implantado numa área de 2100 m2, será inspirado 
numa tira de Möbius, sem começo e sem fim, simbolizando 
o infinito e a economia circular que alia recursos humanos, 
naturais, técnicos, industriais e financeiros.

Luxembourg is one of the 200 countries that will be 
present at the Dubai 2020 Universal Exposition, to be held 
between October 2020 and April 2021. Under the theme 
of “Opportunity”, the Luxembourg pavilion reflects the 
country’s history as well as its present and future. The pro-
posed pavilion is like the country itself: small and ambitious, 
intriguing and comforting and, above all else, generous and 
open. With architectural design by Metaform architects and 
scenography by The Space Factory, the pavilion, which will 
stand in an area of   2100 sqm, is inspired by a Möbius strip, 
with no beginning or end, symbolising infinity and the circu-
lar economy that brings together human, natural, technical, 
industrial and financial resources.

ECONOMIA CIRCULAR CIRCULAR ECONOMY

WWW.METAFORM.LU

WWW.ARCHDAILY.COM/876711
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Hotel Sir Joan
  MARIA PIRES      SIR JOAN HOTEL

Localizado no centro de Ibiza, Espanha, com vista 
para o porto e a cidade velha, o Hotel Sir Joan, o 
quinto da cadeia SIR hotels, apresenta-se como um 
refúgio urbano de luxo dentro de uma ilha cons-
tantemente em festa. Projetado por Baranowitz + 
Kronenberg, Sir Joan homenageia o ambiente ma-
rítimo e o luxo boémio da ilha. Os elementos navais 
estão presentes em todo o edifício. Os 38 quartos 
e suites, por exemplo, ostentam pisos em madei-
ra como os de luxuosos iates, e painéis em aço 
inoxidável altamente polidos, que, quando atingidos 

pela luz do sol, imitam visualmente o movimento 
das ondas. Fiel à identidade balnear da ilha, Sir Joan 
é também um oásis de luxo e conforto. Baranowitz 
+ Kronenberg encontraram a conexão entre tempo, 
lugar, história, memória e vida, e escreveram uma 
narrativa baseada no modus vivendi de um iate de 
luxo. Aquando do ckeck-in, os hóspedes parecem 
encetar uma viagem calma pelas águas turquesas 
do Mediterrâneo, sob as velas e a equipa do 
Sir Joan.

Located in the centre of Ibiza, Spain, with views over 
the port and the old town, the Sir Joan Hotel, the 
fifth of the SIR hotels chain, is a luxury urban retreat 
on an island that never stops partying. Designed by 
Baranowitz + Kronenberg, the Sir Joan pays tribute 
to the maritime environment and to the island’s bo-
hemian luxury. Naval elements are present through-
out the building. The 38 rooms and suites, for exam-
ple, boast wooden floors like those on luxury yachts, 
and highly polished stainless steel panels, which, 
when caught by the sunlight, visually imitate the 

movement of the waves. True to the island’s sum-
mer holiday identity, the Sir Joan is also an oasis of 
luxury and comfort. Baranowitz + Kronenberg have 
found the connection between time, place, history, 
memory and life, and written a narrative based on 
the modus vivendi of a luxury yacht. When guests 
check in they seem to embark on a calm journey 
through the turquoise waters of the Mediterranean, 
under the sails and the team of the Sir Joan.

LUXO BOÉMIO

BOHEMIAN LUXURY

WWW.SIRHOTELS.COM
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Com um projeto que compreende a cons-
trução de 12 arranha-céus, uma rede de 
pedestres e um parque urbano, os arquite-
tos do atelier Mecanoo, eleito entre muitos 
para esta requalificação urbana, conferirão 
ao distrito comercial de Shenzhen North 
Station, na China, um carácter distinto. O 
projeto desenvolve-se numa área de 1,36 
milhões de metros quadrados e está inte-
grado na estação ferroviária e de metro de 
Shenzhen North. Nos 12 arranha-céus esta-
rão instalados escritórios, espaços comer-
ciais, apartamentos e um hotel. As torres, de 
278 a 428 metros, com jardins no telhado, 
possuirão formas semelhantes para que se 
encaixem em direção ao topo, mantendo a 
luz em cada uma delas.

ARQUITETURA URBANA

In a project comprising the construction of 
12 skyscrapers, a pedestrian network and an 
urban park, the architects at Mecanoo, the 
practice chosen from many studios for this 
urban redevelopment, will give the Shenzhen 
North Station business district, China, a 
distinct character. The project is developed 
in an area of   1.36 million square meters, and 
is integrated in the Shenzhen North railway 
and subway station. The 12 skyscrapers will 
house offices, commercial spaces, apart-
ments and a hotel. The towers, measuring 
from 278 to 428 metres, with roof gardens, 
will boast similar shapes, so that they fit to-
gether, in an upwards direction, to allow each 
of them to benefit from light.

URBAN ARCHITECTURE

Shenzhen North Station 
  MARIA PIRES      MECANOO

WWW.MECANOO.NL



Matsuyacho House
  MARIA CRUZ     SHIGEO OGAWA

Situada no bairro residencial em Osaka, no Japão, 
a propriedade está ‘encaixotada’ entre as casas 
vizinhas. O espaço que existe entre as estruturas, 
em redor da habitação, é apenas suficientemente 
grande para uma pessoa passar. Por isso, a grande 
aposta do Shogo Aratani Architect & Associates, ao 
projetar esta nova residência, foi a de se criar aber-
turas que proporcionassem uma maior entrada de 
luz natural. Mesmo mantendo-se a atmosfera den-
samente embalada, a solução passou por construir, 
o mais próximo possível das casas vizinhas, uma 
silhueta da estrutura anterior, esculpindo pequenos 
jardins em três lados. Assim, a brisa que trespas-
sa as lacunas entre as casas entra nesses jardins 
côncavos, projetando no interior mais luz natural. As 
quatro paredes dividem o espaço interior em zonas 
com diferentes funções: estão conectados por uma 
sala principal central, cujo teto tem uma altura dupla 
e um piso em metal expandido de lacey no nível 
superior, isto permite que a luz entre no espaço 
através das quatro direções. 

Located in the residential neighbourhood of Osaka, 
Japan, the property is boxed in by neighbouring 
houses. The space between the structures, sur-
rounding the house, is just wide enough for one per-
son to pass through. For this reason, when design-
ing this new residence, Shogo Aratani Architect & 
Associates’ focused on creating openings that would 
provide a greater entry of natural light. Even though 
the densely packed atmosphere was maintained, 
the solution was to build out, as close as possible to 
the neighbouring houses, tracing a silhouette of the 
previous structure, while carving out small gardens 
on three sides. Thus, the breezes passing down 
the gaps between the houses enter these concave 
gardens, flowing into the interior along with more 
natural light. The four indentations divide the interior 
space into areas with different functions: they are 
connected by a central main room, whose double 
height ceiling and expanded lace-patterned metal 
floor on the upper level allow the light to enter the 
space from four directions.

ENCAIXOTADA CURABITUR SOLLICITUDIN 

WWW.ARCHDAILY.COM/880457
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Os efeitos retangulares na fachada saltam 
à vista. As janelas sobressaem. A cor terra 
predominante no edifício reporta-nos para 
a tranquilidade do interior. CORE Modern 
Homes, projetado pelo gabinete Arquitetos 
Batay-Csorba, é um empreendimento com 
16 moradias e está localizado ao longo 
da Avenida Eglinton no bairro Leaside de 
Toronto, no Canadá. Estas residências 
contemporâneas oferecem generosas salas 
de estar e de jantar e cozinhas espaçosas. 
Cada moradia possui três quartos, incluindo 

uma suite master serena, que ocupa um 
nível inteiro; dispõem de um espaço de loft 
flexível, ideal para reuniões familiares, assim 
como de quatro grandes terraços totalmen-
te privados. A aparência das janelas enfati-
za, ainda mais, a natureza do imóvel e anima 
a fachada. A ideia passou por maximizar a 
luz natural e a ventilação em cada andar. 
Deste modo, a residência estabelece uma 
relação contínua entre o interior, os espaços 
exteriores do jardim privado e o céu.

CONTEMPORANEIDADE 

CORE Modern Homes
  MARIA CRUZ      ARQUITETOS BATAY-CSORBA
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The rectangular effects on the façade provide 
a bold welcome, the windows standing out. The 
predominant earth colour in the building recalls the 
tranquillity of the interior. CORE Modern Homes, 
designed by Batay-Csorba Architects studio, is a 
development with 16 properties and is located along 
Eglinton Avenue in the Leaside neighbourhood of 
Toronto, Canada. These contemporary residences 
offer generous living and dining rooms and spacious 
kitchens. Each house has three bedrooms, includ-
ing a serene master suite, which takes up an entire 

level; boasts a flexible loft space, ideal for family 
get-togethers, as well as four large entirely private 
terraces. The appearance of the windows further 
emphasises the nature of the property, bringing life 
to the façade. The idea was to maximize natural light 
and air flow on each floor. As such, the residence 
establishes a continuous relationship between the 
interior, the exterior spaces of the private garden 
and the sky.

CONTEMPORARY FEEL

WWW.BATAY-CSORBA.COM
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Os territórios desconhecidos alimentam a avidez de 
conhecimento e, quanto mais nebulosas são as matérias, 
mais premente se torna essa descoberta. O computador e 
algumas das suas potencialidades ainda hoje são, por ve-
zes, interpretados como território desconhecido. Apesar de 
ser uma peça integrante na prática da Arquitetura, tem sido 
dado pouco relevo aos antecedentes da história computa-
cional e científica que deram forma, ao longo de 60 anos, ao 
atual momento.
Já em 1964, em Boston, na comunicação de Walter Gropius 
na “First Conference on Architecture and the Computer”, 
discutia-se o problema de educar profissionalmente uma 
nova geração de arquitetos, propondo-se a resolução de 
problemas dentro de uma linguagem própria do computa-
dor. Este renomado arquiteto do século XX acreditava que a 
máquina podia encurtar o processo de trabalho do designer 
e libertar a criatividade. Eis a questão inicial que Gropius co-
locara: se os arquitetos estivessem prontos a considerar os 

computadores como uma ferramenta viável de arquitetura, 
seria necessário criar a função de assistente de arquitetura.
Curiosamente, quase cinco décadas depois, e de acordo 
com a crescente complexidade dos programas computa-
cionais, é importante refletir sobre se a arquitetura é ainda 
um campo que consiste em especialistas de projeto e 
assistentes de arquitetura ou se a profissão dos arquitetos 
envolvidos com a Universidade e investigadores os trans-
forma essencialmente em designers de algoritmos. Entre 
algoritmos e parametrismos, o arquiteto não se esquece, 
por vezes, que é arquiteto?  
Um trabalho em efetiva cooperação multidisciplinar e a 
introdução de uma contextualização teórica e histórica 
da cultura digital na arquitetura deverão ser diretrizes a 
considerar, resgatando-se assim a prática do arquiteto e 
construindo-se a história do futuro.

Unknown territories fuel a thirst for knowledge and, the 
hazier the subject, the more pressing this discovery 
becomes. Computers and some of their possibilities are 
today still sometimes interpreted as unknown territory. 
Despite being an integral part of practicing architecture, 
little prominence has been given to precedents in com-
putational and scientific history, which, over 60 years, 
have helped form the current moment.
As early as 1964, in Boston, Walter Gropius gave a 
paper at the “First Conference on Architecture and the 
Computer” discussing the problem of professionally 
educating a new generation of architects, proposing the 
solution to problems within a proper computer language. 
This renowned 20th-century architect believed that the 
machine could shorten the designer’s work process 
and liberate creativity. Here is the initial question that 
Gropius put forward: if architects were ready to consider 

computers as a viable architectural tool, it would be nec-
essary to create the architecture assistant function.
Interestingly, almost five decades later, and in keeping 
with the growing complexity of computer programs, it is 
important to reflect on whether architecture is still a field 
consisting of design experts and architectural assistants 
or whether the profession of architects involved with 
universities and researchers essentially turns them into 
algorithm designers. Between algorithms and parametr-
icisms, doesn’t the architect sometimes forget that he is 
an architect?
A work in effective multidisciplinary cooperation and the 
introduction of a theoretical and historical contextualisa-
tion of digital culture in architecture should be the guide-
lines to consider, thus redeeming the architect’s practice 
and building the history of the future.

A cultura digital na arquitetura – “Porquê a história do futuro?” 

Digital culture in architecture – “Why history of the future?”

ARQUITETA INVESTIGADORA E PROFESSORA
RESEARCH ARCHITECT AND PROFESSOR

Isa. Clara Neves

 

40  

 

41  





Nasceu no Porto e é arquiteto desde 1999. Começou por desenvolver projetos de arquitetura, mas no decurso 
do seu trabalho foi sendo cada vez mais solicitado para projetar também a decoração de interiores. Abriu, por 
isso, em 2003, o primeiro showroom eu.sei.que.vou.te.amar, alargando a sua atividade profissional à arqui-
tetura de interiores e design de mobiliário e outros objetos. 14 anos volvidos, Vítor Almeida abre o segundo 
showroom, um espaço que racionaliza a área de exposição e amplia as zonas de trabalho. Apaixonado pelo 
que faz e contagiando os que o rodeiam, Vítor cria ambientes sofisticados e personalizados, porque "todos 
os clientes são únicos, assim como os trabalhos produzidos".

Born in Oporto, he has been an architect since 1999. He began by developing architecture projects, but in 
the course of his work he was increasingly being asked to also produce interior design. As a result, in 2003 
he opened the first eu.sei.que.vou.te.amar showroom, broadening the scope of his professional activity to in-
terior design and designing furniture and other objects. 14 years down the line, Vitor Almeida is opening the 
second showroom, a space that rationalises the display area and enlarges the work areas. Passionate about 
what he does and infecting those around him, Vitor creates sophisticated and personalised environments, 
because “every client is unique, just as the works produced”.

“Sou apaixonado pelo meu trabalho” 

“I´m passionate about my work”

VÍTOR
  MARIA PIRES      1 FREDERICO MARTINS; 2-4 DIREITOS RESERVADOS; 5-6 RICARDO OLIVEIRA ALVES

talking to:

ALMEIDA

Quem é Vítor Almeida? Um arquiteto, um designer de 
interiores, um designer de produtos, um professor…?
O Vítor é arquiteto. 43 anos. Pai de uma filha de 
11. E sou apaixonado pelo meu trabalho. Uma boa 
parte da minha energia vou buscá-la ao Crossfit, 
modalidade que pratico. Quando tenho tempo, viajar 
está no topo das prioridades. Gastronomia. Design 
e amigos. Rir e partilhar. Este é o Vitor. Na realidade 
sou, ou já fui, tudo isso que descreve. Sou licenciado 
em Arquitetura pela FAUP. Fui professor também na 
FAUP, mas a dada altura tive de escolher o caminho 
a seguir. Hoje dedico-me de forma mais expressiva 
ao desenho de interiores.

O que lhe estimula a criatividade? 
Tanta coisa. O primeiro fator de estímulo poderá 

ser o cliente, com o entusiasmo que possa trazer. 
Depois há um sem fim de coisas. O espaço, o terre-
no, um objeto ou até mesmo as condicionantes.

Há algum nome da arquitetura ou do design que 
admire particularmente e que o inspire?
Haverá muitos. Uns no todo da obra, outros em 
detalhes. Muitas vezes basta um registo visual. 
Um exemplo: o novo museu Yves Saint Laurent em 
Marraquexe, do Studio KO. Visitei-o ainda em cons-
trução e vim absolutamente inspirado. Inspiro-me 
muito na arquitetura brasileira, nomeadamente a de 
interiores. Uma das minhas referências incon-
tornáveis do mercado brasileiro é o escritório 
Yamagata Arquitetura.
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Já alguma vez teve de desistir de um projeto/design 
fabuloso por não ser exequível? 
Nunca. Há sempre uma forma de resolver um tema. 
Sempre! Um dos caminhos é usar a criatividade 
a favor.

Há algum material com o qual goste particularmente 
de trabalhar?
Trabalho essencialmente com produção manual. 
Todas as peças têm sempre uma enorme compo-
nente artesanal. E como são maioritariamente peças 
únicas é desafiante explorar e vencer obstáculos 
que às vezes existem entre desenho e produção. Se 
elegesse um material seria a madeira. 

Mantem alguma ligação afetiva com as suas criações 
depois de terminadas?
De uma forma geral sim. Lembro-me sempre de 
tudo o que foi feito. O ano e até quanto se gastou! 
Ainda tenho espaço para memorizar tudo isso! 
Normalmente os processos demoram algum tempo, 
pelo que também se criam laços de amizade com 
clientes. 

Como nasceu o projeto eu.sei.que.vou.te.amar. 
(E.S.Q.V.T.A)?
No decurso do meu trabalho, fui tendo mais e mais 
solicitações para dar continuidade à obra, projetan-
do e pensando também a decoração. Inicialmente 
desenhava apenas mobiliário. Hoje desenho todo 

“Trabalho essencialmente com 
produção manual. Todas as 
peças têm sempre uma enorme 
componente artesanal”

CADEIRÃO ESTOFO E LACA ALTO BRILHO

Who is Vítor Almeida? An architect, an interior designer, a 
product designer, a teacher...?
Vítor is an architect. 43 years old. Father of an 
11-year-old daughter. And I’m passionate about work. 
I achieve a large part of my energy through Crossfit, 
the sport I practice. When I have time, travelling is 
at the top of my priorities. Gastronomy. Design and 
friends. Laughing and sharing. This is Vítor. In fact 
I am, or I have been, everything that you describe. I 
have a degree in architecture from FAUP. I was also 
a teacher at FAUP, but at a given moment I had to 
choose which path to follow. Today I dedicate myself 
more significantly to interior design.

What stimulates your creativity?
So many things. The first stimulating factor might 
be the client, with the enthusiasm he/she may 
bring. Then there are endless things. The space, the 
plot, an object or even the constraints.

Is there a name in architecture or design that you par-
ticularly admire and who inspires you?
There are many. Some in the entire work, others 
in the details. Often a visual record is enough. One 
example: the new Yves Saint Laurent museum in 
Marrakech, by Studio KO. I visited it when it was still 
being built and I was absolutely inspired. I get a lot 
of inspiration from Brazilian architecture, especially 
interior design. One of the names I turn to most in 
the Brazilian market is Yamagata Arquitetura.

Have you ever had to relinquish a fabulous project/de-
sign because it was not feasible?
Never. There’s always a way to deal with an issue. 
Always! One way is to use creativity to your favour.

Is there any material you particularly enjoy working with?
I work mainly with hand produced items. All pieces 
always have a huge element of craftsmanship. And 
as they are mostly one-off pieces it is challenging 
to explore and overcome obstacles that sometimes 
exist between design and production. If I were to 
choose a material it would be wood.

Do you have any emotional bond to your creations after 
they are finished?
Generally yes. I always remember everything that 
has been done. The year and how much was spent! 
I still have room to memorise all of this! Usually 
the processes take some time, so you also create 
bonds of friendship with clients.

How did the eu.sei.que.vou.te.amar. (E.S.Q.V.T.A) project 
come about?
In the course of my work, I was being requested 
more and more often to continue the work, design-
ing and coming up with the decoration too. Initially, 
I only designed furniture. Today I design the entire 
interior project, and often the lighting and acces-
sories too. So, in 2003 I decided to open my first 
showroom, to have a wider audience. 

CONSOLA ÉBANO.LACA.ESPELHO BRONZE

BANQUETA ESTOFO E LACA MATE

o projeto de interiores, muitas das vezes também 
iluminação e acessórios. Por isso, em 2003 decidi 
abrir o meu primeiro showroom para ter um público 
mais abrangente.

O que o levou à abertura deste novo espaço e o que 
espera dele?
Com o passar dos anos, a enorme área de ex-
posição do 1.º showroom deixou de fazer sentido. 
Quando o projetei era muito vocacionado para a  
venda de peças. Hoje em dia estamos muito mais 
vocacionados para o projeto, embora continue a 
haver uma exposição e a possibilidade de venda 
isolada. Este novo espaço racionaliza a área de 
exposição e amplia as zonas de trabalho. Espero 
que continue o crescimento que felizmente tenho 
conseguido ano após ano, sempre apaixonado pelo 
que faço.

O que há em comum entre as criações de Vítor Almeida 
e as obras dos outros autores que elegeu para coabita-
rem com as suas no showroom?
Com exceção dos tecidos e tapetes ou das obras de 
arte, coabitam com as minhas as peças da MUNNA 
e GINGER & JAGGER. O principal elo comum é a 
amizade entre dois apaixonados pelo design: Eu e a 
Paula Sousa, fundadora e CEO de ambas as marcas. 
A seguir talvez o orgulho de essas marcas serem 
100% portuguesas, algo comum com o meu traba-
lho. Por fim por ambas as marcas serem comple-
mentares com o que faço, sem que umas roubem 
espaço às outras.

Como definiria a “pegada criativa” de Vítor Almeida?
Diria que acima de tudo está a vontade e a satis-
fação do cliente. Diria que cada projeto terá a sua 
pegada criativa, definida por quem é o cliente e pelo 
espaço que nos dá para trabalhar. Há conceitos que 
se alinham em todos os trabalhos, muito rigor na 
execução, na escolha e coordenação de materiais, 
na preparação e humanização do ambiente final, 
mas não haverá nunca um elemento comum reco-
nhecível. Todos os clientes são únicos, assim como 
os trabalhos produzidos.
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What led you to the opening of this new space and what 
do you expect from it?
As the years have gone by, the huge display area 
of   the 1st showroom no longer made sense. When 
I designed it, it was very much aimed at selling 
pieces. Nowadays we are much more focused on the 
project, although there is still a showroom and the 
possibility of isolated sales. This new space ration-
alises the showroom area and extends the work 
areas. I hope the growth that I have been fortunate 
to have achieved year after year continues, and that 
I remain passionate about what I do.

What is the common denominator between the creations 
of Vítor Almeida and the works of other designers that 
you have chosen to share your showroom?
With the exception of fabrics and rugs or works 

of art, pieces by MUNNA and GINGER & JAGGER 
appear alongside mine. The main common bond 
is the friendship between two people passionate 
about design: me and Paula Sousa, the founder and 
CEO of both these brands. Then, perhaps the pride 
that these brands are 100% Portuguese, which is 
something they share with my work. Finally, as both 
brands are complementary with what I do, without 
stealing the space of others.

How would you define Vítor Almeida’s “creative 
footprint”?
I would say that above all else it is the client’s de-
sires and satisfaction. I would say that each project 
has its creative footprint, defined by who the client 
is and by the space given to us to work with. There 
are concepts that align in all works; precision in the 
execution, in the choice and coordination of materi-
als, in the preparation and humanisation of the final 
environment, but there will never be a recognisable 
common element. Every client is unique, just as the 
works produced.

“I work mainly with hand produced 
items. All pieces always have a huge 
element of craftsmanship”

[ showroom eu.sei.que.vou.te.amar ]
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“Fora deste mundo enigmático” – este foi o 
lema que deu origem à história do Enigma, em 
Barcelona, Espanha. O chef Albert Adrià quis criar 
um conceito que refletisse a sua gastronomia e a 
sua carreira. E da vontade logo se passou à prá-
tica. Os vencedores do prémio Pritzker 2017, RCR 
Arquitectes, desenharam a ideia e, juntamente 
com a ajuda de Neolith® by TheSize, fabricante 
e designer da Sintered Stone, transformaram o 
espaço num ambiente imersivo, capaz de cativar 
qualquer convidado. Todo o interior reflete a 

paixão do chef pela cozinha. RCR, em colabora-
ção com o arquiteto Pau Llimona, desenhou uma 
pintura de aguarela do tamanho de duas folhas 
A3 – foram aplicados nos pisos, nas paredes, nos 
WC, nas bancadas, nos armários e nos sistemas 
de extração de ar. Em toda a obra existe uma 
combinação de cores exata, a intensidade das 
mesmas encaixou com os outros materiais e com 
a decoração. Juntos criaram este novo espaço 
orgânico cheio de curvas e corredores estreitos.

UM LABIRINTO COM FORMAS

ENIGMA 
  MARIA CRUZ      ENIGMA

“Out of this world and enigmatic” – this 
was the motto that gave rise to the his-
tory of Enigma, in Barcelona,   Spain. Chef 
Albert Adrià wanted to create a concept 
that reflected his gastronomy and his 
career. And his desires were soon turned 
into reality. 2017 Pritzker Prize winners 
RCR Arquitectes have designed his idea 
and, together with the help of Neolith® 
by TheSize, manufacturer and designer 
of Sintered Stone, have transformed the 
space into an immersive environment 
that enthrals any guest. The entire interior 
reflects the chef’s passion for cuisine. 
RCR, in collaboration with the architect 
Pau Llimona, designed a watercolour 
painting the size of two A3 sheet, which 
has then been applied to the floors, walls, 
toilets, countertops, cabinets and air 
extraction systems. In all the work there is 
an exact colour combination, where their 
intensity matched the other materials and 
the décor. Together they have created 
this new organic space full of curves and 
narrow corridors.

A LABYRINTH WITH SHAPES

WWW.ENIGMACONCEPT.ES
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SFA House
  MARIA CRUZ      RAFAEL GAMO

Fiel aos requisitos do cliente, a SFA 
House, com 950 m2, é um projeto de 
remodelação, com assinatura Arqmov 
Workshop – que transformou uma casa 
de infância numa nova habitação familiar. 
Tirando partido da localização oposta a 
um campo de golfe, demoliu-se, por um 
lado, e ergueu-se, por outro, um novo 
volume. A altura dupla é bem visível, e 
as janelas enormes, na parte traseira da 
casa e na fachada interior para o jardim e 
piscina, fazem com que a entrada de luz 
natural dê as boas-vindas a quem chega. 
A casa é dividida por áreas: um salão com 
lareira e grandes paredes com folheados 
de pedra bege, lâmpadas penduradas em 
forma de anel; a área de bar é emoldurada 
por painéis e pisos de madeira; a sala de 
jantar é compacta e bastante acolhedora; 
a sala de estar é de altura dupla e faz a 
transição para o jardim e para o resto das 
áreas de entretenimento; e, por último, 
as áreas privadas compreendem três 
quartos. A SFA House está localizada em 
Torreón, México. 

REDESENHADA 



REDESIGNED

Faithful to the customer’s requirements, 
the 950-sqm SFA House is a renovation 
project, featuring the design of Arqmov 
Workshop - which has transformed a 
childhood home into a home to suit the 
owner’s new family. Taking advantage 
of the location opposite a golf course, it 
knocked down one side, building a new 
volume on the other. The double height is 
easy to see, and the huge windows, to the 
rear of the house and the interior facade 
facing the garden and pool, ensuring 
the entrance of natural light welcomes 
anyone arriving. The house is divided into 

areas: a living room with fireplace and 
large walls with beige stone slab veneers, 
ring-shaped pendant lamps; the bar area 
is framed by wooden panels and floors; 
the dining room is compact and rather 
cosy; the living room is double height and 
makes the transition to the garden and 
to the rest of the entertainment areas; 
and, finally, the private areas comprise 
three bedrooms. SFA House is located in 
Torreón, Mexico.

Alaska Exhibition
  MARIA CRUZ      GSM PROJECT

Os tons escuros consagram impacto à nova ex-
posição permanente, bem no coração de um dos 
pavilhões renovados do Anchorage Museum, no 
Rasmuson Center – este que é o maior museu 
do Alasca. A GSM Project teve a tarefa de criar 
um novo visual para esta exposição que veio 
substituir uma que fora concebida na década de 
1980. A nova galeria demorou três anos a ficar 
concluída e adotou um estilo contemporâneo 
inovador, levando o design a contar a história 
do Alasca com uma abordagem mais apelativa 
e interativa. O objetivo foi o de mostrar o Norte 
e a identidade do Alasca diante dos desafios 
ambientais que se têm vivenciado ao longo dos 
anos. Este projeto representa um novo pensa-
mento sobre as diferentes formas de representar 
a cultura e a História. Agora, desde setembro 
passado, um espaço mais aberto e interativo, 
com os olhos postos na tecnologia futura, pro-
porciona uma experiência diferente. 

Dark hues bring impact to the new permanent 
exhibit right in the heart of one of the renovat-
ed pavilions in the Anchorage Museum, in the 
Rasmuson Center – Alaska’s largest museum. 
GSM Project was entrusted with creating a new 
look for this exhibition that replaced one that 
was designed in the 1980s. The new gallery took 
three years to complete and adopted an inno-
vative contemporary style, in which the design 
tells the story of Alaska with a more appealing 
and interactive approach. The goal was to show 
the North and the identity of Alaska in the face of 
environmental challenges that have been expe-
rienced over the years. This project represents a 
new notion on the different ways of representing 
culture and History. Now, since last September, a 
more open and interactive space, looking towards 
future technology, provides a different experience.

UMA EXPERIÊNCIA CULTURAL A CULTURAL EXPERIENCE

WWW.ARQMOV.COM

WWW.GSMPROJECT.COM
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CitizenM Gare de Lyon
  MARIA PIRES      RICHARD POWERS



Com um design de interiores da Concrete, 
CitizenM Gare de Lyon é o terceiro hotel 
do grupo CitizenM em Paris. Instalado 
numa antiga torre de escritórios, bem 
perto de uma das principais estações 
ferroviárias – Gare de Lyon –, este hotel 
prima pela tecnologia ao serviço do 
conforto, pela centralidade e, claro, pela 
decoração. Tal como acontece com todos 
os hotéis do grupo, as paredes das áreas 
comuns são decoradas com obras de 
arte. No Gare de Lyon, um mural perso-
nalizado do artista francês Mast Cora 
e um fresco criado por Romain Froquet 
prendem a atenção, assim como obje-
tos coloridos oriundos do mundo inteiro. 
Um pátio iluminado com lanternas e, no 
último andar, o cloudM (um bar) oferecem 
vistas deslumbrantes sobre o rio Sena e a 
cidade luz.

TECNOLOGIA E ARTE

With interior design by Concrete, CitizenM 
Gare de Lyon is the third hotel of the 
CitizenM group in Paris. Housed in a 
former office tower, very close to one of 
the main railway stations - Gare de Lyon 
-, this hotel excels in terms of com-
fort-enabling technology, in terms of its 
central location and, of course, in terms 
of its decoration. As in all of the group’s 
hotels, the walls in the communal areas 
are decorated with works of art. At the 
Gare de Lyon, a bespoke mural by French 
artist Mast Cora and a fresco created by 
Romain Froquet grab your attention, as do 
colourful objects from all over the world. A 
courtyard lit with lanterns and the cloudM 
bar, on the top floor, offer stunning views 
over the River Seine and the city of light.

TECHNOLOGY AND ART

WWW.CONCRETEAMSTERDAM.NL
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Apartment in Moscow
  MARIA CRUZ     DMITRY CHEBANENKOV

A ideia da equipa do Monoloko Design, ao 
projetar este espaço, foi a de transfor-
mar o interior do apartamento na visão 
do Windows. Chamar a atenção para 
as vistas panorâmicas do parque que 
existe na proximidade foi um dos fatores 
fundamentais no desenvolvimento do 
projeto. O estilo atribuído ao interior pode 
ser descrito como minimalista e funcional. 

Os móveis, feitos por medida, estão todos 
ligados à geometria geral do espaço, mas 
podem ser alterados sempre que o pro-
prietário desejar. Também as cores claras 
cedidas ao espaço tornam o ambiente 
mais acolhedor, dando uma sensação de 
liberdade. A área do apartamento, situado 
em Moscovo, na Rússia, é de 60 m2. 

MINIMALISTA E FUNCIONAL
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The idea of   the Monoloko Design team, 
when designing this space, was to trans-
form the interior of the apartment to give 
its windows maximum impact. Drawing 
attention to the panoramic views of the 
nearby park was one of the key factors 
in the development of the project. The 
style attributed to the interior can be 
described as minimalist and functional. 
The pieces of custom-made furniture are 
all connected to the overall geometry of 
the space, but can be changed whenever 
the owner wishes. The light colours given 
to the space make the environment more 
welcoming too, giving it a sensation of 
freedom. The apartment area, located in 
Moscow, Russia, is 60 sqm.

MINIMALIST AND FUNCTIONAL

WWW.MONOLOKO.RU



BELEZA INTEMPORAL TIMELESS BEAUTY

A sólida experiência na transformação e comer-
cialização de rochas ornamentais catapultou o 
Mercado da Pedra para o sucesso. O apoio do 
PT2020 para a internacionalização, a presença 
em feiras mundiais, a aposta em novas geogra-
fias, as parcerias com líderes mundiais do setor 
e os novos espaços expositivos, em Cascais e 
Vilamoura,  fizeram com que a empresa, apesar 
de sediada em Braga, seja reconhecida em todo o 
mundo. O Mercado da Pedra oferece as coleções 
mais requintadas de pedra natural para arquite-
tura e design, e um serviço ao cliente eficiente. 
A sua Luxury Collection compreende pedras 
exclusivas e requintadas que mantiveram a sua 
identidade, mas ganharam nova vida para confe-
rir aos espaços uma beleza intemporal.

Solid experience in the processing and sale of 
ornamental stones has catapulted Mercado da 
Pedra to the success. The support of PT2020 
towards internationalisation, attending world 
fairs, focusing on new regions, partnerships with 
world leaders in the sector and new showrooms, 
in Cascais and Vilamoura, have ensured that the 
company, despite being based in Braga, enjoys 
worldwide recognition. Mercado da Pedra offers 
the most exquisite collections of natural stone for 
architecture and design, joined by efficient cus-
tomer service. Its Luxury Collection comprises 
exclusive and refined stones, which have retained 
their identity, but which have gained new life to 
give spaces a timeless beauty.
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House for Booklovers and Cats
  MARIA CRUZ      FRANCIS DZIKOWSKI



Uma artista, poeta e professora, e o seu 
marido, poeta e administrador, compra-
ram a Windsor Terrace, em Brooklyn, 
Estados Unidos. Idealizavam um lugar 
para onde pudessem levar cores e luz e 
onde pudessem criar o seu próprio espa-
ço, para cada um deles viver e trabalhar, e 
exibirem as suas exposições de livros. Ah! 
E tinha, ainda, de haver espaço para dois 
gatos tímidos. Assim nasceu a House 
for Booklovers and Cats – um projeto do 
atelier Barker Architects pllc. Uma casa 
aberta, preenchida por estantes de livros; 
paredes de arte, com circulação para os 
gatos e prateleiras para eles escalarem. 
Ao centro, a claraboia traz luz ao longo 
do segundo andar. A sala de estar, a meia 
sala, a área de jantar e a cozinha roçam 
a ‘parede funcional’ flutuando no meio do 
espaço. No andar de cima, encontra-se o 
estúdio; na esquina está um espaço es-
condido e elevado para escrever e pensar. 
E no piso térreo é onde se descobre a 
‘zona sem gatos’ – destinada a hóspedes.

CORES, LUZ E ARTES    

An artist, poet and teacher, and her hus-
band, poet and administrator, bought a 
row house in Windsor Terrace, in Brooklyn, 
in the United States. They conceived a 
place into which they could bring col-
ours and light and in which they could 
create their own space, for each of them 
to live and work, and display their book 
collections. Ah! And there still had to be 
room for two shy cats. The ‘House for 
Booklovers and Cats’ thus came into 
being – a project by Barker Freeman 
Design Office. An open house, filled with 
bookshelves; art walls, with circulation for 
the cats and shelves for them to climb on. 
In the centre, the skylight brings light all 
the way past the second floor. The living 
room, the media room, the dining area and 
the kitchen pinwheel around the ‘func-
tional wall’ floating in the middle of space. 
Upstairs is the studio; in the corner is a 
raised hideaway for writing and thinking. 
And on the ground floor you discover the 
‘cat-free zone’, intended for guests.

COLOURS, LIGHT AND ARTS

WWW.BARKERFREEMAN.COM
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  MARIA PIRES      LUIS BELTRAN

Doctor Manzana

Imprimindo a sua imagem de marca, mas, 
simultaneamente, criando um espaço 
completamente diferente, a espanhola 
Masquespacio, uma empresa criati-
va várias vezes premiada, projetou a 
segunda loja da Doctor Manzana, espe-
cializada na reparação de telemóveis e 
gadgets, situada em Valência, Espanha. 
Uma vez que esta parceria se iniciou em 
2013, quando a Masquespacio desenhou 
a primeira loja, houve características que 

se mantiveram e que já fazem parte da 
imagem da Doctor Manzana, como a pale-
ta de cores – azul, verde, roxo e salmão 
– e os elementos metálicos. Desta vez, 
porém, deu-se mais ênfase ao metal e 
foram adicionados outros elementos no 
sentido de tornar mais eficaz o atendi-
mento. Para além disso, a Masquespacio 
também criou um espaço que servirá 
para workshops e palestras.

A MESMA MARCA, UM ESPAÇO DIFERENTE SAME BRAND, DIFFERENT SPACE

Imbuing its trademark style, while at the 
same time creating a completely different 
space, Masquespacio, an oft-awarded 
Spanish creative company, has designed 
the second store of Doctor Manzana, 
specialised in the repair of mobile phones 
and gadgets, located in Valencia, Spain. 
Seeing as this partnership began in 
2013, when Masquespacio designed 
the first store, there were features that 

were retained and are already part of 
the Doctor Manzana image, such as the 
colour palette - blue, green, purple and 
salmon - and the metallic elements. This 
time, however, more emphasis was placed 
on the metal, while other elements were 
added in order to make the service more 
efficient. In addition to this, Masquespacio 
has also created a space that will be used 
for workshops and talks.

WWW.MASQUESPACIO.COM
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Located in Taiwan, the Heng Jih restaurant 
(Mandarin for “always sunny”) has been designed 
by Sam Huang from T.M Design Studio. Offering 
fresh and healthy Taiwanese dishes, the light 
and brightness, as reflected in the restaurant’s 
name, were fundamental in this project. As such, 
numerous windows illuminate the area. Asian 
and Western elements coexist in harmony, while 

care has been taken to ensure these are easy to 
maintain - stainless steel, mosaic and concrete 
–, they are natural - pine tables and chairs - and 
that they include distinctive elements that add 
personality to the project - hexagonal mosaics in 
black and white.

INSPIRED BY THE LIGHT

Restaurante Heng Jih
  MARIA PIRES      MD PURSUIT

Situado em Taiwan, o Restaurante Heng 
Jih (mandarim de “sempre ensolarado”) 
tem a assinatura de Sam Huang, do 
T.M Design Studio. Oferecendo pratos 
taiwaneses, frescos e saudáveis, a luz e 
o brilho, também presentes no nome do 
restaurante, eram fundamentais para o 
projeto. Assim, surgem inúmeras jane-
las que iluminam a área. Os elementos 

asiáticos e ocidentais convivem em 
harmonia, mas houve a preocupação 
de que fossem fáceis de manter – aço 
inoxidável, mosaico e concreto –, de que 
fossem naturais – mesas e cadeiras em 
pinho – e de que incluíssem elementos 
diferenciadores que dessem personalida-
de ao projeto – mosaicos hexagonais em 
preto e branco.

INSPIRADO PELA LUZ

WWW.TMDESIGNSTUDIO.COM
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O grupo Ippolito Fleitz mostra-nos 
um singular projeto de arquitetura de 
interiores concretizado num duplex em 
Estugarda, Alemanha. Os clientes são um 
arquiteto e uma designer de têxteis, e o 
projeto, chamado Maisonette P155, mais 
do que um apartamento de 290 m2, é 
um verdadeiro santuário de memórias de 
viagem, curiosidades, lembranças e peças 
inspiradoras. O layout de salas individuais 

agrupadas em torno de um corredor 
central foi ligeiramente modificado para 
criar um diálogo amplo e aberto. Em vez 
de uma estética fechada e consistente, 
o apartamento funciona como uma cola-
gem de vários tempos e lugares díspares. 
Apesar da sua aparente disparidade e 
dos notórios contrastes, é conseguida 
uma síntese que reflete perfeitamente a 
personalidade dos proprietários.

SANTUÁRIO DE MEMÓRIAS

Maisonette P155
  MARIA PIRES      IPPOLITO FLEITZ GROUP
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SANCTUARY FOR MEMORIES

The Ippolito Fleitz group presents us 
with a unique interior design project in a 
duplex in Stuttgart, Germany. The clients 
are an architect and a textile designer, 
and the project, entitled Maisonette P155, 
more than a 290-sqm apartment, is a 
veritable sanctuary to travel memories, 
curiosities, mementos and inspiring 
pieces. The layout of individual rooms 
grouped around a central corridor has 

been slightly modified to create a broad 
and open dialogue. Instead of closed and 
coherent aesthetics, the apartment works 
like a collage of various times and dispa-
rate places. Despite its apparent disparity 
and obvious contrasts, a synthesis that 
perfectly reflects the owners’ personality 
is achieved.

WWW.IFGROUP.ORG
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Teatro Sociale Camogli 
  MARIA CRUZ      TEATRO SOCIALE CAMOGLI

Após 40 anos de inatividade, o Teatro 
Sociale Camogli ganhou nova vida, dinâ-
mica e imponência. O Studio Berlucchi 
(Brescia) e Arassociati (Milan) são os 
responsáveis pelo design, e a Catellani 
& Smith trouxe uma nova luz ao teatro. 
De estilo italiano, com forma de ferra-
dura, o teatro foi construído entre 1874 e 
1876, na cidade portuária da Ligúria, em 
Itália, que era chamada de “Citta dei Mille 
bianchi Velieri” (a cidade dos mil veleiros 

brancos). O teatro, desenhado pelo arqui-
teto Salvatore Bruno, mantém a origem 
da sua arquitetura, com quatro fileiras 
de varandas e uma galeria e estuque 
ornamentado que atingem o teto. A sua 
estrutura feita de grandes discos, cober-
tos com folhas de ouro colorido, lança a 
sua luminosidade contra o teto ricamente 
decorado, gerando círculos de sombra e 
luz, aquecendo o mármore branco e preto. 

After 40 years of inactivity, the Teatro 
Sociale di Camogli has gained new life, dy-
namism and splendour. Studio Berlucchi 
(Brescia) and Arassociati (Milan) are 
responsible for the design, and Catellani 
& Smith has brought new light to the 
theatre. Italian in style, horseshoe-shaped, 
the theatre was built between 1874 and 
1876 in the port town of Camogli, Genoa, 
in Italy, once known as the “Città dei Mille 
bianchi Velieri” (city of a thousand white 
sailboats). The theatre, designed by the 

architect Salvatore Bruno, maintains its 
architectural origins, with four rows of 
balconies, a gallery and stucco orna-
ments, reaching up to the ceiling. The 
entrance features pendant lamps, made 
of large discs, covered with gold-coloured 
gold leaves, casting their light against the 
richly decorated ceiling, creating circles 
of shade and light, warming the white and 
black marble.

CLÁSSICO E IMPONENTE CLASSIC AND IMPRESSIVE

WWW.CATELLANISMITH.COM
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Heart of Paris
  MARIA PIRES      MD PURSUIT

Tendo vivido na América, esta famí-
lia queria assegurar-se de que teria o 
conforto e estilo a que estava habituada 
aquando do regresso a Taiwan. Para tal, 
solicitaram a ajuda de Sam Huang, do 
T.M Design Studio, pedindo que o apar-
tamento fosse simples e casual, mas, ao 
mesmo tempo, elegante. Dando especial 
atenção à sala de estar, porque o cliente 
gosta de receber os amigos, Sam Huang 
elegeu para este projeto, apelidado de 
Heart of Paris, materiais como peças de 
aço com revestimento de titânio, madei-
ra de pinho, mármore branco, piso em 
madeira para os quartos e Pandomo® 
(concreto decorativo) para o piso público. 
Os tons brancos e cinzas predominantes 
foram cortados com apontamentos verde 
pastel e dourados, conferindo aconchego 
e personalidade aos espaços.

A ELEGÂNCIA DA SIMPLICIDADE

Having lived in America, this family want-
ed to make sure that it would have the 
comfort and style to which it had got used 
to when returning to Taiwan. To this end 
they requested the help of Sam Huang, 
from T.M Design Studio, requesting that 
their apartment be simple and casual, but 
at the same time elegant. Paying special 
attention to the living room, because the 
client likes to have friends around, Sam 
Huang’s choices for this project, named 
‘Heart of Paris’, included materials such 
as steel pieces with titanium coating, pine 
plywood, white marble, wood herringbone 
parquet flooring for the bedrooms and 
Pandomo® (decorative concrete) for the 
public floor. The predominant white and 
grey tones were set off by pastel green 
and gold notes, adding warmth and per-
sonality to the spaces.

THE ELEGANCE OF SIMPLICITY

WWW.TMDESIGNSTUDIO.COM
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Miniki
  MARIA PIRES      DIREITOS RESERVADOS

Por necessidade, ou por gosto, os miniapartamentos 
são cada vez mais uma tendência nas grandes cidades, 
mas os pequenos espaços precisam de adaptações 
para oferecerem conforto. Em pequenos apartamen-
tos, onde a cozinha e a sala são muitas vezes uma só 
divisão, é necessário que a cozinha desapareça após o 
uso. A pensar nisso, nasceram as miniki, pequenas co-
zinhas modulares desenhadas na Alemanha por Tobias 
Schwarzer. Feitas à mão com materiais sustentáveis de 
alta qualidade, as miniki são compostas por módulos que 
combinam com todos os requisitos: frigorífico, fogão e 
lava louça, consoante a necessidade. Fáceis de montar, 
as miniki são uma opção flexível, versátil e multifuncional. 
Quando fechadas, assemelham-se a uma simples peça 
de mobiliário.

FLEXÍVEIS, VERSÁTEIS E MULTIFUNCIONAIS

Out of necessity or out of taste, mini apartments are a 
growing trend in cities, but the small spaces need to be 
adapted to offer comfort. In small apartments where 
the kitchen and living room are often a single room, the 
kitchen needs to be able to disappear after use. With 
this in mind, the miniki came into being, small modular 
kitchens designed in Germany by Tobias Schwarzer. 
Handcrafted, using high quality sustainable materials, 
miniki are composed of modules that combine with 
any appliances: fridge, oven and dishwasher, according 
to your needs. Easy to assemble, miniki is a flexible, 
versatile and multifunctional option. When closed, they 
resemble a simple piece of furniture. 

FLEXIBLE, VERSATILE AND MULTIFUNCTIONAL

WWW.MINIKI.EU

 

84  



  MARIA CRUZ      SABINE YASMINE

talking to:

RICHARD YASMINE 

Arquiteto de interiores e designer de produtos. Nascido e criado em Beirute, no Líbano, Richard 
Yasmine formou-se na Faculdade de Belas Artes e Arquitetura da Universidade Libanesa. Iniciou a 
sua carreira como designer conceptual. Só mais recentemente é que o foco se concentrou no design 
de produto. Já participou em várias exposições coletivas tais como: Beirut Design Week, Paris Design 
Week, Milan Design Week, Dubai Design Week, The London Design Festival... O mundo conceptual é a 
sua linha de pensamento. Mas, tal como a maioria de nós, Richard tem uma rotina diária: de manhã, o 
leite com café; às 09h00 inicia o trabalho, respondendo a emails e preparando a agenda do dia, e, logo 
mais, esboça e cria novos conceitos de design. Mas há uma regra de que ele não prescinde: não ter 
reuniões antes do meio dia. E, para além de desenhar produtos, Richard pinta e gosta de fotografia.

“Tenho tantos planos e muitos esboços”

Interior architect and product designer. Born and raised in Beirut, Lebanon, Richard Yasmine stud-
ied at the Faculty of Fine Arts and Architecture at Lebanese University. He started his career as a 
conceptual designer. Only more recently has his focus shifted to product design. He has already taken 
part in several collective exhibitions, including: Beirut Design Week, Paris Design Week, Milan Design 
Week, Dubai Design Week, The London Design Festival... The conceptual world is his line of thought. But 
just like the rest of us, Richard has a daily routine: in the morning, coffee with milk; at 9:00 am he be-
gins work, replying to emails and preparing the schedule for the day and then sketching and creating 
new design concepts. But there is one rule he always sticks to: not having meetings before noon. And, 
besides designing products, Richard paints and likes photography.

“I have so many plans and many sketches”

Quando entrou a arquitetura e o design de produ-
tos na sua vida? E porquê?
Desde a casa em que nasci e vivi, que se encon-
tra numa rua estreita do bairro de Ashrafieh, em 
Beirute, um dos bairros mais trendy e mais anti-
gos, repleto de antigas e típicas casas libanesas, 
a poucos metros do Museu Sursock. É um apar-
tamento antigo, numa casa de três andares, com 
arquitetura típica libanesa, que data de há 150 
anos. Tem um encanto místico, começando pela 
porta de entrada. Não tem hall; entra-se direta-
mente na zona principal, que se conecta a três 
outras divisões grandes, um corredor, um pátio e, 
finalmente, a área de serviço. Um teto muito alto 
de 4.75 m, com arco, liga a área de estar a uma 
outra área, o que é, por enquanto, o meu estúdio. 
Ladrilhos libaneses velhos revestem os pisos de 
cada divisão com padrões variados e uma paleta 
infinita de cores diferentes. A casa está repleta 
de objetos pessoais, coletados em todo o mundo. 
Há também alguns móveis vintage misturados 
com peças clássicas e étnicas. É a casa da famí-
lia. É o local onde e quando a arquitetura, o design 
e o gosto artístico entraram na minha vida. Em 
resumo, fui feito para essa área desde o momen-
to em que nasci.

O que transmitem os objetos que produz?
Tantas mensagens. Uma história, às vezes pode 
ser humorística, às vezes mais nostálgica ou 
mesmo escandalosa, mas transmite, com certe-
za, um reflexo da nossa vida social.

Como define o seu trabalho? 
Acredito que o design deve ser minimalista, sim-
ples, ousado e direto, com um toque de fantasia, 
que, como todos sabem, é uma faceta inata do 
meu caráter. Tento sempre incorporar uma nova 

abordagem, manter-me fiel à minha cultura e 
tradição, usar tecnologia e metodologia, às vezes 
através de um processo caótico, mas com um 
resultado muito limpo e nítido, que não segue ne-
nhuma época ou tendência particular e que é, pelo 
contrário, um reflexo da minha própria imagem. 
Em geral, trata-se da integração do conhecimento 
e do espírito do Médio Oriente, e, especialmente, 
libanês. Pode parecer-lhe uma combinação estra-
nha e contraditória, mas esta é a minha assinatu-
ra, a que podemos chamar ARTE.

Foi recentemente incluído na lista dos “6 desig-
ners do Médio Oriente que deveria conhecer” pela 
Esquire. Como foi essa experiência?
Uma das mais agradáveis experiências, mas é 
ainda mais agradável quando se trabalha num 
projeto, e se dedica todo o tempo, dinheiro, e 
energia nisso, apenas para criar uma linda peça 
de arte colecionável, sem nunca pensar na 
recompensa.

O que podemos esperar do Richard e da sua marca 
em 2018?
Tenho tantos planos e muitos esboços que espe-
ro divulgar em breve, entre Milão, Londres, Beirute, 
Dubai, México e Miami. Aqui está uma novidade 
exclusiva: estou a trabalhar em colaboração com 
um arquiteto mexicano e com um fabricante de 
tapetes sediado em Miami. Estamos agora na 
fase de produção de uma coleção composta por 
quatro tapetes tecidos à mão. Espero falar mais 
sobre o projeto no início de 2018. 

“Acredito que o design deve ser mi-
nimalista, simples, ousado e direto, 
com um toque de fantasia”
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When did architecture and product design come 
into your life? And why?
Ever since the home in which I was born and 
lived, which is situated in a narrow street of the 
Ashrafieh neighbourhood of Beirut, one of the 
trendiest and the oldest districts, filled with old 
and typical Lebanese houses, metres away from 
the Sursock Museum. It’s an old apartment in 
a 3-storey house boasting typical Lebanese 
architecture, dating back some 150 years. It has 
a mystical charm, beginning with the entrance 
door. There is no entrance hall; you enter directly 
into the main dar, which connects to three other 

large rooms, a hallway, a courtyard and finally, 
the service area. A very high ceiling of 4.75 m, 
with an arch, connects the living area to another 
area, which is my studio for the time being. Old 
Lebanese tiles cover the floors of each room 
with varying patterns and an endless palette of 
different colours. The house is packed with many 
personal objects, collected from around the world. 
There’s also some vintage furniture mixed with 
classical and some ethnic pieces. It’s the family 
home. It’s when and where architecture, design 
and artistic taste came into my life. In brief, I was 
made for this field from the moment I was born.

 

89  



“I believe that design should be mini-
malistic, simple, bold, and straight-
forward, with a touch of fantasy”

What do the objects you produce transmit? 
So many messages. A story can sometimes be 
humorous, sometimes more nostalgic or even 
shocking, but it, definitely transmits, a reflection 
of our social life.

How do you define your work? 
I believe that design should be minimalistic, sim-
ple, bold, and straightforward, with a touch of fan-
tasy, which, as everyone knows, is innate to my 
character. I always try to incorporate a fresh ap-
proach, sticking to my culture and tradition, using 
technology and methodology, sometimes through 
a chaotic process, but with a very neat and 
sharp result, which doesn’t follow any particular 
period or trend and which is rather a reflection of 
my own image. Generally it involves integrating 
Middle Eastern and especially Lebanese knowhow. 
This may seem a weird and contradictory 

combination, but this is my signature, which we 
can call ART.

You were recently listed among ‘The 6 Middle East 
designers you should know about’ by Esquire. How 
did this make you feel? 
One of the nicest experiences, but it is even nicer 
when you work on a project, you dedicate all you 
time, your money, your energy to it, just for the 
sake of creating a beautiful collectable art piece, 
without ever thinking of getting any reward for it.

What can we expect from you and your brand 
in 2018?
I have so many plans and many sketches, which 
I will be revealing soon, hopefully, between Milan, 
London, Beirut, Dubai, Mexico and Miami. Here’s 
some exclusive news for you: I’m working on 
a collaboration with a Mexican architect and a 
Miami based carpet producer. We’re now in the 
production phase of a collection composed of 4 
hand-knotted carpets. I hope to talk more about 
the project at the beginning of 2018.

FULL INTERVIEW: WWW.TRENDS-MAG.COM
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Não ambicionando ser uma marca de luxo, 
mas apenas ser reconhecida pelos ma-
teriais de qualidade, pelas técnicas mais 
adequadas, executadas pelos artesãos 
mais qualificados, pela intemporalidade do 
design, pelo detalhe e pela excelência de 
um serviço único, a Emotional Objects é 
uma marca criada por João Faria que, mais 
do que arquiteto e designer, é um criador 
de conceitos, de produtos, de mobiliário, de 
edifícios, de interiores, capaz de conciliar a 
técnica moderna com a tradição antiga. Os 
Emotional Objects têm alma própria e vão 
muito além da sua função, provocando emo-
ções. Também por isso, as várias peças da 
marca já foram distinguidas com inúmeros 
prémios.

With no aim to be a luxury brand, but rather 
to only be recognised for quality materi-
als, for the most appropriate techniques, 
executed by the finest craftsmen, for the 
timelessness of its design, for the detail and 
the excellence of a unique service, Emotional 
Objects is a brand created by João Faria, 
who, more than architect and designer, is a 
creator of concepts, of products, of furniture, 
of buildings, of interiors, able to reconcile 
modern techniques with old traditions. 
Emotional Objects have a soul of their own 
and go way beyond their function, stirring up 
emotions. For this reason too, the brand’s 
many pieces have already been recognised 
with numerous awards.

Emotional Objects

Native Union is a company that creates 
technological accessories with sophisticat-
ed design, innovation and that feature high 
quality materials. The brand now launches 
the Home Charging collection, a series of 
multi-USB power chargers and AC outlet 
adaptors with smart ic technology that 
automatically sense when devices are 
connected, to charge them at full speed. 
Every adapter and charger has over-current, 
over-voltage and short-circuit protection. The 
Home Charging range includes the following 
products: Eclipse, Smart Charger, Smart 4 
Charger, Smart Hub and Smart Hub Bridge. 

A Native Union é uma empresa que cria 
acessórios tecnológicos com design sofis-
ticado, inovação e materiais de alta quali-
dade. A marca lança agora a coleção Home 
Charging, um conjunto de adaptadores de 
energia multi-USB e tomadas tipo CA com 
smart ic technology que deteta automatica-
mente a entrada dos dispositivos para que 
carreguem à velocidade máxima. Todos os 
adaptadores têm proteção de sobrecorrente, 
de sobretensão e contra curto-circuitos. A 
Home Charging inclui os seguintes produtos: 
Eclipse, Smart Charger, Smart 4 Charger, 
Smart Hub e Smart Hub Bridge.

Native Union – Home Charging
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Designed in 1955 by Arne Jacobsen, the 
Series 7™ chair has become a landmark 
design piece. 62 years later, Republic of Fritz 
Hansen™ and iconic fashion store Lala Berlin 
have revisited the Series 7™ Chair. Leyla 
Piedayesh, the designer behind Lala Berlin, 
has wrapped the Series 7™ Chair in luxuri-
ous Italian velvet of deep, dark and charming 
colours, while the frame is kept as the same 
colour as the velvet. The Dot™ bench, also by 
Arne Jacobsen, has also been upholstered 
with high quality velvet, made by Italian fab-
ric company Dedar. The chairs and benches 
are available in “Lala Barberry” and “Lala 
Caspian” colours.

Desenhada em 1955 por Arne Jacobsen, a 
cadeira Series 7™ tornou-se numa peça de 
referência de design. Passados 62 anos, 
a Republic of Fritz Hansen™ e a icónica 
fashion store Lala Berlin revisitaram a Series 
7™ Chair. Leyla Piedayesh, a designer por 
detrás da Lala Berlin, envolveu a Series 7™ 
Chair num luxuoso veludo italiano de cores 
profundas, escuras e encantadoras, man-
tendo a estrutura da mesma cor do veludo. 
O banco Dot™, também de Arne Jacobsen, 
foi igualmente revestido de veludo de alta 
qualidade, produzido pela casa de tecidos 
italiana Dedar. As cadeiras e bancos estão 
disponíveis nas cores “Lala Barberry” e 
“Lala Caspian”.

Series 7™ Chair 

Byfly is a Portuguese brand where the 
dream is king. Living the dream, observing 
everything that surrounds us and feeling art 
is what inspires this decoration company. 
Byfly’s new collection goes to show that 
not everything has already been created, 
that there is always something to invent, to 
recreate and to dream about. In the ‘Byfly 
the 2017 collection’ we find pieces with a 
current design, adapted to new trends, while 
never forgetting the wisdom of the past, 
such as the Hope Lamp (shows pictured). 
Through the work of the two designers 
Joana Virgolino and Cristina Domingues, 
ceramics take shape and become luxury 
objects, both refined and exclusive. As a 
result of its quality in 2017, the brand saw its 
Circus collection awarded a Special Mention 
at the German Design Awards 2017 - one of 
the most prestigious design competitions in 
the world.

Byfly é uma marca portuguesa onde o 
sonho impera. Viver o sonho, observar tudo 
o que nos rodeia e sentir a arte é o que 
inspira esta empresa de decoração. A nova 
coleção da Byfly surge para provar que nem 
tudo foi já criado, que há sempre algo por 
inventar, por recriar e por sonhar. Na byfly 
the 2017 collection surgem peças com um 
design atual, adaptado às novas tendências, 
mas sem nunca esquecer a sabedoria do 
passado, tal como evidencia a Hope Lamp 
(na imagem). Pelas mãos das duas desig-
ners Joana Virgolino e Cristina Domingues, a 
cerâmica ganha forma e transforma-se em 
objetos de luxo, toque refinado e exclusivo. 
Fruto da sua qualidade, em 2017, a marca viu 
a sua coleção Circus ser distinguida com a 
Special Mention no German Design Award 
2017 – uma das competições de design 
mais conceituadas no mundo.

Byfly 
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Practical and functional, the Koki sofa, by Kavehome, trans-
forms into a comfortable bed in a matter of seconds. This 
sofa bed, with its ‘click-clac’ opening mechanism, has three 
positions: straight back sofa, sofa with reclining backrest, 
and finally, as a bed. With its Nordic design, Koki’s front legs 
are made of solid beech wood, it has a metal frame, wooden 
slats, futon with polyurethane and cotton filling and remov-
able upholstery. Available in five colours and two fabrics, 
one of them anti-stain, Koki is the perfect solution for those 
living in small spaces and/or who want to accommodate 
visitors in their home.

Prático e funcional, o sofá Koki, da Kavehome, transforma-
-se numa confortável cama numa questão de segundos. 
Este sofá-cama com mecanismo de abertura de clique-
-clack possui três posições: sofá com encosto reto, sofá 
com o encosto reclinado e, finalmente, a cama. Com design 
nórdico, Koki tem pernas dianteiras em madeira sólida de 
faia, estrutura metálica, estrado de lâminas, colchão de 
algodão reciclado e bolas de espuma e estofos removíveis. 
Disponível em cinco cores e dois tipos de tecidos, sendo um 
antimanchas, Koki é a solução perfeita para quem vive em 
espaços pequenos e/ou quer acomodar as visitas em casa.

Kavehome – Koki
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A leading company in the field of decorative extrac-
tor hoods, ovens, induction hobs and wine fridges, 
Pando has redesigned the P-2000 Vintage extractor 
hood, giving it extra sparkle. With golden hues the 
trend of the moment, the P-2000 Vintage has been 
dressed in ‘gold’, making kitchens more contem-
porary, while retaining a touch of vintage. Available 
in three standard sizes (100, 120 and 150 cm) and 
able to be produced to the required measurements, 
P-2000 Vintage incorporates LED lighting systems, 
a practical ‘Last Time’ function, stainless steel filters 
and other options, such as a ‘Touch’ remote control.

Empresa líder no setor dos extratores decorativos, 
fornos, placas de indução e garrafeiras (climati-
zadas), a Pando redesenhou o extrator P-2000 
Vintage, conferindo-lhe um brilho extra. Sendo o 
tom dourado uma tendência do momento, o P-2000 
Vintage vestiu-se de ‘ouro’, tornando as cozinhas 
mais contemporâneas, ainda que com um toque 
vintage. Disponíveis em três medidas standard (100, 
120 e 150 cm) e havendo a possibilidade de serem 
produzidos na medida desejada, P-2000 Vintage 
incorpora sistemas de iluminação LED, uma prática 
função Last Time, filtros de aço inoxidável e outras 
opções, como um controlo remoto Touch.

Pando – P-2000 Vintage Baleria Italia – Tato Collection

The Tato Collection by Baleria Italia, a company 
created by Enrico Baleri and Marilisa Decimo in Milan 
in 1984, bears the original signature of Enrico himself 
and of Denis Santachiara, who launched new models 
from 1995 to 2001. This time, the collection has been 
revisited by the new art director, Aldo Parisotto, who 
has endowed it with new hues, thus increasing its 
versatility. The poufs of this iconic collection are 
composed of a rigid and anatomical internal frame, 
ecological flexible CFC-free polyurethane, and a 
removable elastic cover. Blue, green, grey and earth 
are the new shades available.

A Tato Collection, da Baleria Italia, uma empresa 
nascida em Milão em 1984 pelas mãos de Enrico 
Baleri e Marilisa Decimo, tem a assinatura origi-
nal do próprio Enrico e de Denis Santachiara, que 
foram lançando novos modelos desde 1995 até 2001. 
Desta vez, a coleção foi revisitada pelo novo diretor 
de arte, Aldo Parisotto, que a dotou de novos tons, 
incrementando, desta forma, a sua versatilidade. 
Os poufs desta icónica coleção são compostos por 
uma estrutura interna rígida e anatómica, poliureta-
no flexível ecológico, sem CFC, e um revestimento 
elástico removível. Azul, verde, cinza e terra são os 
novos tons disponíveis.
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Focando-se na criação de peças de uso diá-
rio, acessíveis a todos e com novos proces-
sos de fabrico, a Qeeboo | Next Generation 
é uma marca de móveis e acessórios 
lançada em 2016 por Stefano Giovannoni. A 
primeira coleção trouxe 25 produtos que se 
assemelham entre si pela linguagem lúdica 
e por serem feitos em plástico. Diversos 
designers e arquitetos foram convidados 
a estrear a primeira série da Qeeboo. A 
coleção de 2017 traz novos objetos, como o 
suporte de guarda-chuva Killer, a cadeira/
luminária Rabbit, ou as luminárias de mesa e 
teto Goblets, entre outros.

Focusing on the creation of everyday 
items, accessible to everyone and using 
new manufacturing processes, Qeeboo | 
Next Generation is a furniture and acces-
sories brand launched in 2016 by Stefano 
Giovannoni. The first collection revealed 25 
products that resemble each other through 
their playful language and because they 
are made of plastic. Several designers and 
architects were invited to debut Qeeboo’s 
first series. The 2017 collection includes new 
objects, such as the Killer umbrella stand, 
the Rabbit chair/lamp, the Goblets table and 
ceiling lamps, among others.

Qeeboo | Next Generation

Following the launch of the X1D-50c, a medium format 
camera that weighs less than half what conventional cam-
eras weigh and is made of premium materials, Hasselblad 
recently launched the X1D Field Kit, designed for photogra-
phers looking for robust protection and easily transportable 
equipment. In addition to the X1D-50c, the package offers 
photographers 3 XCD lenses (30 mm, 45 mm and 90 mm), 
cleaning equipment (cloth, dust blower and lens pen), all 
inside the rugged carrying case, protected by a custom cut 
foam insert, and two batteries, so that creativity is always 
at hand.

Depois do lançamento da X1D-50c, uma câmara de formato 
médio que pesa menos de metade das convencionais e 
é fabricada com materiais premium, a Hasselblad lançou 
recentemente o X1D Field Kit, pensada para fotógrafos que 
procuram proteção eficiente e equipamentos facilmente 
transportáveis. Dentro da robusta mala com alça e com 
inserção de espuma protetora, para além da X1D-50c, os fo-
tógrafos podem encontrar as lentes 3 XCD (30 mm, 45 mm 
e 90 mm), equipamento de limpeza (pano, soprador de poeira 
e caneta de lente) e duas baterias, para que a criatividade 
esteja sempre à mão.

Hasselblad X1D Field Kit
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Onda is a collection of outdoor furniture created by 
Pininfarina for Higold. Inspired by the dynamism, 
elegance and purity of ocean waves, the collection 
came about to blend into different environments and 
at the same time make them unique. The main ele-
ment is the structure, an aluminium band sustaining 
the cushions. With fluid lines, just like a wave, the 
band is an aesthetic element and also functional, as 
it functions as an armrest. The collection consists of 
a modular sofa, a two-seater sofa, an armchair and 
a coffee table.

Onda é uma coleção de mobiliário de exterior criada 
pela Pininfarina para a Higold. Inspirada no dina-
mismo, elegância e pureza das ondas oceânicas, 
a coleção nasceu para se misturar em diferentes 
ambientes e, ao mesmo tempo, torná-los únicos. 
O elemento principal é a estrutura, uma banda de 
alumínio que sustenta as almofadas. Com linhas 
fluidas, como uma onda, a banda é um elemen-
to estético mas também funcional, uma vez que 
funciona como um apoio de braço. A coleção é 
composta por um sofá modular, um sofá de dois 
lugares, uma poltrona e uma mesa de café.

Onda – Pininfarina



The Zucchetti.Kos Group, which produces 
taps, bathtubs and other wellness products, 
has enjoyed 50% growth in the last two 
years, somewhat predictable for the com-
pany, given that this success is the result 
of constant hard work. The success is not 
only due to providing high quality products 
to residential projects, hotels, restaurants, 
museums and other public spaces, but 
also to offering a personalised service in 
partnership with architects and designers. 
Zucchetti.Kos designs and products can be 
found in more than 50 countries, including, 
for example, at the VIU Hotel Milan, at Çiftçi 
Towers in Istanbul, or at the Ritz Carlton 
Residences, in Miami.

O Grupo Zucchetti.Kos, produtor de tornei-
ras, banheiras e outros produtos wellness, 
registou um crescimento de 50% nos 
últimos dois anos, algo previsível pela 
empresa, uma vez que o sucesso é fruto 
de um trabalho constante e intenso. O êxito 
deve-se não só a fornecer produtos de alta 
qualidade a projetos residenciais, hotéis, 
restaurantes, museus e outros espaços pú-
blicos, mas também a oferecer um serviço 
personalizado, em parceria com arquitetos e 
designers. Os projetos e produtos Zucchetti.
Kos estão em mais de 50 países, como por 
exemplo no Hotel VIU Milan, nas Torres Çiftçi 
de Istambul, ou no Ritz Carlton Residences 
em Miami.

Zucchetti. Kos

Known for its know-how in metallurgy, which it 
uses in design through contemporary collec-
tions, Matière Grise has entered into collabo-
rations with renowned designers, presenting 
collections that are increasingly enriched with 
iconic models. The brand’s latest creations, 
inspired by the cooler seasons, range from TV 
units, tables, consoles and  table centres to 
sofas, shelves, and other objects, marked by au-
tumnal hues, such as orange, bronze, yellow and 
copper, and also by colder colours such as white, 
black and blue, accompanied by warm, premium 
materials such as wood, wool or velvet.

Conhecida pelo seu know-how em metalur-
gia que coloca ao serviço do design através 
de coleções contemporâneas, a Matière Grise 
tem encetado colaborações com reconhecidos 
designers, apresentando coleções cada vez 
mais enriquecidas com modelos emblemáti-
cos. As últimas criações da marca, inspiradas 
nas estações mais frias, vão desde móveis de 
TV, mesas, consolas, centros de mesa, sofás, 
prateleiras, entre outros objetos, marcados pelos 
tons outonais, como laranja, bronze, amarelo e 
cobre, e também pelas cores mais frias, como 
branco, preto e azul, ainda que acompanhados 
por materiais quentes e nobres, como a madeira, 
lã ou veludo.

Matière Grise
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Presente na CERSAIE - Feira Internacional 
de Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos, 
em Bologna, a Revigrés, que celebra 40 
anos, aproveitou o evento para apresentar 
novas coleções em que a técnica e o design 
se materializam em soluções de revesti-
mentos e pavimentos versáteis e de inspi-
ração portuguesa. Piasentina (inspirada no 
reflexo dos minerais rochosos), Lavastone 
(efeito pedra), Jinko (inspirada na madeira 
natural), Urbis (efeito hidráulico português), 
Gallery (reinterpretação dos azulejos tra-
dicionais) e Imperium (calçada portuguesa 
em grés porcelânico) foram as coleções 
apresentadas, disponíveis em várias cores 
e medidas. 

Present at CERSAIE - International Exhibition 
of Ceramic Tile and Bathroom Furnishing in 
Bologna, Revigrés, which is celebrating its 
40th birthday, used the event to present new 
collections in which technique and design 
are materialised in solutions of versatile 
tiles and floorings of Portuguese inspira-
tion. Piasentina (inspired by the reflection 
of rocky minerals), Lavastone (stone effect), 
Jinko (inspired by natural wood), Urbis 
(Portuguese ‘hidráulico’ tiles), Gallery (rein-
terpretation of traditional tiles) and Imperium 
(Portuguese cobbling in porcelain stone-
ware) were the collections unveiled, available 
in various colours and sizes.

Revigrés

Venini chose its Pyros collection to repre-
sent the brand at Venice Glass Week 2017 
last September, thus strengthening its 25-
year collaboration with designer Emmanuel 
Babled. The Murano glass Pyrus collection 
features three ranges, Stellati, Marini and 
Notturni, accordingly illustrating three tech-
niques for working with glass that combine 
the know-how of the master craftsmen of 
Venini with the designer’s creativity. The 
exhibition, in addition to the pieces in the 
Pyros project, also included a video by di-
rector Marco Sweering, which illustrates the 
spectacular production technique.

A Venini escolheu a coleção Pyros para 
representar a marca na Veneza Glass Week 
2017, em setembro último, fortalecendo 
assim a sua colaboração de 25 anos com o 
designer Emmanuel Babled. A coleção Pyrus 
em vidro de Murano contempla três séries, 
Stellati, Marini e Notturni, ilustrando, desta 
forma, três técnicas de trabalhar o vidro que 
aliam o know-how dos mestres artesãos da 
Venini à criatividade do designer. A expo-
sição, para além dos trabalhos do projeto 
Pyros, incluiu também um vídeo do diretor 
Marco Sweering, que ilustra a espetacular 
técnica de produção. 

Exposição Pyrus
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ALAIN GILLES
talking about:

  ANA SOFIA MONTEIRO      DIREITOS RESERVADOS

Evolution – A inovação na cozinha
Há muito que cozinhar se tornou uma arte. Arte 
essa aplicada aos utensílios de que nos servi-
mos para confecionar os alimentos. Tendo como 
base esse conceito, na bela região histórica do 
noroeste de França, Normandia, alicerçada na 
rica tradição da culinária francesa e europeia, 
eis que surge uma nova marca de utensílios 
de cozinha focada na premissa da inovação. A 
marca francesa, criada por Vicent Le Guern e 

com design de Alain Gilles, chama-se Evolution e 
acaba de lançar uma primeira coleção composta 
por quatro produtos inovadores e originais, de li-
nhas gráficas frescas e modernas. Adaptadas ao 
modo de vida e ritmo da atualidade e desenha-
das para se perpetuarem no tempo, as novas pe-
ças da Evolution não esquecem a história. Todos 
os utensílios têm acabamento em cobre, fruto 
da colaboração com a histórica marca francesa 

[ ALAIN GILLES ]
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Evolution is a new brand of kitchen 
utensils focused on the premise of 
innovation.

Evolution – Innovation in the Kitchen
Cooking became an art long ago. An art that 
can also be reflected in the utensils we use to 
prepare food. With this concept at its heart, in 
the beautiful historical region of north-west 
France, Normandy, founded on the rich culinary 
traditions of France and Europe, a new kitchen 
utensil brand has come into being, focused on 
the premise of innovation. The French brand, 
created by Vincent Le Guern and featuring 
designs by Alain Gilles, is called Evolution and 
has just launched its first collection consisting 
of four innovative and original products, of fresh 
and modern graphic lines. Adapted to today’s 
style and pace of living and designed to stand 
the test of time, the new pieces from Evolution 
do not forget history. All the utensils are finished 
in copper, as a result of the collaboration with 
the historic French brand Mauviel 1830, recall-
ing the Mauviel tradition. But the new design 
adds beauty and sophistication to the utensils, 
without ever forgetting the functionality, dura-
bility and practicality they require. Therefore, 
this new range presents not only lines rich in 
great originality, but also extreme functionality, 
transforming ordinary utensils into new ways of 

cooking and serving. 
An example of this is the chopping board, an 

object that is part of daily life in kitchens, be-
coming central and essential in various tasks, 
and which, in this version from Evolution, is 
redesigned so as to store surplus peelings or 
other foods already cut, in a small side ‘scoop’ 
to easily pour them off  wherever you wish. This 
collection is also composed of three other prac-
tical objects that will bring beauty to any kitchen: 
the meat cooking thermometer, the carafe and 
the tart server/cake stand, everyday objects 
redesigned and revolutionised by Evolution. The 
contemporary touch given to the pieces is a 
breath of fresh air, and at the same time com-
forting, satisfying some practical needs when it’s 
time to cook, finding a veritable balance between 
each gesture and flavour.

Mauviel 1830, a relembrar a tradição Mauviel. Mas 
o novo design confere beleza e sofisticação aos 
utensílios, sem nunca deixar escapar a funcio-
nalidade, durabilidade e o sentido prático dos 
mesmos. 

Por isso, esta nova gama apresenta não só 
linhas dotadas de grande originalidade, como é 
extremamente funcional, transformando utensí-
lios corriqueiros em verdadeiras novas formas de 
cozinhar e servir. 
Exemplo disso é a tábua de cortar, um objeto que 

faz parte do dia a dia das cozinhas, tornando-se 
central e essencial em várias tarefas, e que, nes-
ta versão da Evolution, é redesenhado de forma 
a permitir guardar os excedentes, legumes ou 
outros alimentos já cortados, num pequeno com-
partimento de lado para facilmente os despejar 
para onde desejar. Esta coleção é ainda compos-
ta por três outros objetos muito práticos e que 
levarão beleza a qualquer cozinha: o termómetro 
de cozimento das carnes, a garrafa e a bandeja 
para bolos, objetos quotidianos redesenhados e 
revolucionados pela Evolution. O toque contem-
porâneo que é dado às peças é uma lufada de ar 
fresco, ao mesmo tempo reconfortante, e vem 
satisfazer algumas das necessidades práticas 
na hora de cozinhar, encontrando um verdadeiro 
equilíbrio entre cada gesto e sabor.

Evolution é uma nova marca de uten-
sílios de cozinha focada na premissa 
da inovação.
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BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor
Com o BR-X1, lançado em 2014, a Bell & 
Ross inaugurou a sua Coleção X, dedicada 
a relógios experimentais. Dois anos mais 
tarde, surgiu o BR-X1 Tourbillon Sapphire. 
Eis que a marca lança agora o novo BR-X2 
Tourbillon Micro-Rotor, a segunda geração da 
Coleção X. Bruno Belamich, diretor criativo da 
marca, conseguiu concretizar a sua ideia de 
fundir a caixa e o movimento numa só peça, 
fazendo ‘desaparecer’ a caixa e exibindo o 
movimento. O relógio de dois ponteiros tem 
a precisão garantida pelo turbilhão, abrigado 
numa caixa de 42,5 mm extremamente fina. 
Com conceção moderna e ousada, o BR-X2 
é uma edição limitada a 99 exemplares. 

With the BR-X1, launched in 2014, Bell & 
Ross inaugurated its X-Collection, dedicated 
to experimental watches. Two years later 
came the BR-X1 Tourbillon Sapphire. Now the 
brand launches the new BR-X2 Tourbillon 
Micro-Rotor, the second generation of the 
X-Collection. Bruno Belamich, the brand’s 
creative director, has managed to realise his 
idea of   fusing the case and the movement in 
a single piece, making the case ‘disappear’ 
and revealing the movement. The precision 
of the two-hand watch is guaranteed by the 
tourbillon, housed in an extremely fine 42.5-
mm case. With a modern and bold design, 
the BR-X2 edition is limited to 99 pieces.

Ilustrar a alquimia mágica da vida, no exterior, que 
se combina, inesperadamente, com o interior foi 
ideia inspiradora do diretor artístico da Ermenegildo 
Zegna, para a criação da primeira coleção mascu-
lina verão 2018 - Esboços de um Jardim Secreto. 
Abordando a tradição de forma inovadora, nesta 
colecção a lã representa a herança da Zegna, en-
quanto a Pelle Tessuta™, uma nova técnica de pele, 
representam mundo novo. Surge assim um guarda-
-roupa masculino inovador, construído em torno da 
fluidez, frescura e cor, do artesanato, da inovação e 
do estilo italiano.

Illustrating the magic alchemy of outdoor life, 
which unexpectedly combines with the indoor, was 
the inspiring idea of Ermenegildo Zegna’s artistic 
director for the creation of his debut summer 2018 
men’s collection - Sketches from a Hidden Garden. 
Approaching tradition in an innovative way, wool rep-
resents the legacy of Zegna in this collection, while 
the Pelle Tessuta ™, a new leather technique, repre-
sents the new world. An innovative male wardrobe 
is thus created, built around fluidity, freshness and 
colour, craftsmanship, innovation and Italian style.

Zegna – Esboços de um Jardim Secreto

 

116  

 

117  



Criadas segundo técnicas artesanais de joalharia 
contemporânea, as coleções de Juliana Bezerra 
compreendem anéis, fios, brincos e pulseiras únicos 
e intemporais. O ouro e a prata adquirem formas 
orgânicas, mas também têm influências da joalharia 
antiga, da arquitetura e da arte. A nova coleção, 
Glória da Manhã, inspira-se, não só na natureza, 
mas também na luz da manhã e nos estímulos vi-
suais de uma viagem ao Vietnam. Predominam, as-
sim, os elementos florais orientais e as referências 
ao artesanato asiático, materializados em pulseiras 
delicadas, pendentes, fios e brincos maiores que 
querem assumir o protagonismo.

Handcrafted according to contemporary jewellery 
techniques, Juliana Bezerra’s collections comprise 
unique and timeless rings, earrings and bracelets. 
Gold and silver take on organic forms, but they also 
reveal influences from antique jewellery, architecture 
and art. The new collection, Glória da Manhã, draws 
its inspiration not only from nature, but also from 
the morning light and the visual stimuli of a trip to 
Vietnam. Oriental floral elements and references to 
Asian handicrafts thus predominate, materialised 
in delicate bracelets, pendants, chains and larger 
earrings, eager to take the limelight.

Juliana Bezerra

Poderosa e divertida são os adjetivos que vestem na per-
feição a coleção FW 2017/18 da FRACOMINA. Esta é uma 
coleção pensada para a mulher que usa vestidos de cocktail 
impressionantes mas também uns jeans repletos de borda-
dos. A linha Sunset, elegante, chique e repleta de classe; a 
Daylight, para um look diário e dinâmico; Pink Midnight, para 
uma mulher com um estilo divertido e inteligente; e a linha 
Denin, jeans de cortes cuidados acompanhados de padrões 
e bordados, são as várias facetas da mulher FRACOMINA: 
carismática, versátil e elegante.

Powerful and fun are the adjectives that perfectly match 
the FRACOMINA FW 2017/18 collection. This is a collec-
tion designed for the woman who wears striking cocktail 
dresses, but also jeans covered in embroidery. The Sunset 
range is elegant, chic and very classy; Daylight is for a daily 
and dynamic look; Pink Midnight is for a woman with a fun 
and intelligent style; and the Denin line features carefully cut 
jeans accompanied by patterns and embroidery. These are 
the various facets of the FRACOMINA woman: charismatic, 
versatile and elegant.

Embora seja uma marca parisiense de sapatos rasos, ele-
gantes e confortáveis, a Chatelles é composta por sleppers 
feitos à mão em Portugal, usando apenas os melhores 
materiais. Sendo uma alternativa sedutora aos saltos, 
as Chatelles podem ser personalizadas, assumindo uma 
personalidade única. E porque são criadas tendo em conta 
o mais ínfimo detalhe, no interior de cada palmilha, há um 
verso do poeta francês Victor Hugo: “Je ne puis demeurer 
… (“Eu não posso ficar… - pé esquerdo) … loin de toi plus 
longtemps” (…longe de ti muito tempo” - pé direito).

Despite being a Parisian brand for flat, elegant and comfort-
able shoes, Chatelles are slippers that have been handcraft-
ed in Portugal, using only the finest materials. A seductive 
alternative to heels, Chatelles can be customised, taking on 
a unique personality. And because their creation takes the 
smallest detail into account, a verse by French poet Victor 
Hugo can be found inside each insole: “Je ne puis demeur-
er... (I cannot stay... - left foot)... loin de toi plus longtemps” (...
far from you any longer” - right foot).

Chatelles

Fracomina
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A coleção Nike Tech Pack, lançada em 2013, 
tem vindo a resolver a questão do “clima 
intermédio” em estações como a primavera 
e o outono, apostando em tecnologias que 
adicionam mais respirabilidade sem sacrifi-
car calor, proteção ou conforto. A coleção de 
outono de 2017 Nike Tech Fleece expande-
-se para incluir o Nike Tech Fleece Repel, 
um “tecido de memória” impermeável que 
permite às peças não se enrugarem, sendo 
ainda compostas por dois bolsos internos. 
Nike Tech Fleece Repel Jacket e Nike Tech 
Fleece Destroyer são dois modelos desta 
nova coleção.

Launched in 2013, the Nike Tech Pack 
collection has been resolving the issue of 
“intermediate weather” in seasons such as 
spring and autumn, using technologies that 
add more breathability without sacrificing 
warmth, protection or comfort. The Nike Tech 
Fleece Autumn 2017 collection now includes 
the Nike Tech Fleece Repel, a waterproof 
“memory fabric” that prevents clothing from 
wrinkling, while also featuring two internal 
pockets. Nike Tech Fleece Repel Jacket and 
Nike Tech Fleece Destroyer are two models 
from this new collection.

Nike Tech Pack
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Tendo nascido em Madrid, a Intropia presta 
homenagem à cidade natal, apresentando 
uma campanha fotografada num aparta-
mento no coração da Gran Vía, em Madrid. 
Assim, surge um catálogo repleto de refe-
rências à capital espanhola que apresenta 
propostas direcionadas para uma mulher 
urbana, com looks versáteis, cheios de 
detalhes e referências vintage, ideais para 
qualquer altura do dia. Se os tons pastel 
com padrões e elementos românticos reme-
tem para as primeiras horas das manhãs de 
inverno, os pormenores inspirados no cine-
ma, com peças de veludo, seda e aplicações 
metálicas, têm o mesmo brilho e glamour 
das noites madrilenas.

Founded in Madrid, Intropia pays homage to 
its home city, presenting a campaign photo-
graphed in an apartment right on the Gran 
Vía, Madrid. We are thus presented with a 
catalogue full of references to the Spanish 
capital, revealing suggestions aimed at the 
urban woman, with versatile looks, full of 
details and vintage references, ideal for any 
time of day. While the pastels with romantic 
patterns and elements remind of early hours 
on winter mornings, the cinema inspired 
details, with pieces of velvet, silk and metallic 
applications, have the same sparkle and 
glamour as Madrid nights.

Intropia



Em 1998 abre a primeira loja de marca 
própria. O reconhecimento do seu trabalho e 
a valorização da sua entrega deram origem 
a inúmeros convites e condecorações. 
Leciona na escola ETIC e a sua carreira tem 
sido marcada pela participação no Portugal 
Fashion, Moda Lisboa, Milano Moda Donna 
Fashion Week, Semana da Moda da Polónia, 
entre muitos outros acontecimentos mar-
cantes, como a condecoração com a Ordem 
do Infante D. Henrique. Carlos Gil nasceu em 
Nampula, mas é a partir de Portugal que o 
trabalho do estilista chega ao mundo e será 
cada vez mais reconhecido.

In 1998 he opened his brand’s first shop. The 
recognition of his work and the appreciation 
of his commitment gave rise to numerous 
invitations and distinctions. He teaches at 
the ETIC school and his career has been 
marked by his participation at Portugal 
Fashion, Moda Lisboa, Milano Moda Donna 
Fashion Week, Poland Fashion Week, among 
many other important events, including 
being decorated with the Ordem do Infante 
D. Henrique order. Carlos Gil was born in 
Nampula, but it is from Portugal that the 
fashion designer’s work heads off into the 
world and will be increasingly recognised.

Carlos Gil



Arrebatando pelos contrastes de cor, 
densidade e pela simplicidade que, juntos, 
se combinam de forma harmoniosa, Calvin 
Klein disclose é um conjunto composto por 
uma gargantilha, brincos, pulseira e por três 
anéis – disponíveis nos tamanhos de 6 a 8 
–, provando que a elegância e a simplicidade 
andam frequentemente de mãos dadas. 
Disponível nas lojas Boutique dos Relógios 
e agentes autorizados da marca, a sedu-
tora coleção Calvin Klein disclose é bicolor, 
apresentando-se em aço inoxidável e PVD 
dourado/rosa, ou PVD preto e PVD dourado/
amarelo.

Dazzling with contrasts of colour, density 
and for their simplicity, which, together, 
are harmoniously combined, Calvin Klein 
Disclose is a series consisting of a choker, 
earrings, bracelet and three rings - available 
in sizes 6 to 8 -, proving that elegance and 
simplicity often go hand in hand. Available at 
Boutique dos Relógios stores and authorised 
agents, the seductive Calvin Klein Disclose 
collection is two-colour, available in stainless 
steel and gold/rose PVD or black PVD black 
and gold/yellow PVD.

Calvin Klein disclose

Dois frascos recortados completam-se, 
tornando-se num só. Branco para ela e 
preto para ele. Porque o rock é branco e 
preto e porque os opostos se atraem. Zadig 
& Voltaire quebra as regras da perfuma-
ria, juntamente com o “O” no seu logo. 
Just Rock! Pour Elle é um perfume floral 
amadeirado feminino, uma fragrância de 
puros contrastes: a feminilidade chique de 
uma floralidade invulgar, sublinhada por 
uma atitude rock. Just Rock! Pour Lui é uma 
fragrância oriental amadeirada com notas 
de especiarias, ao mesmo tempo poderosa 
e obscura, como um hino rock.

Two refined bottles completing each other, 
becoming one. White for her and black for 
him. Because rock is white and black and 
because opposites attract. Zadig & Voltaire 
breaks the rules of perfumery, together with 
the “O” in its logo. Just Rock! Pour Elle is 
a woody, floral feminine scent, a fragrance 
of pure contrasts: the chic femininity of an 
unusual floral quality, underlined by a rock 
attitude. Just Rock! Pour Lui is an oriental 
woody fragrance with notes of spices, both 
powerful and obscure, like a rock anthem.

Just Rock – Zadig & Voltaire
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Criada em 2002 na Bélgica, a Baobab Collection 
inspirou-se na Tanzânia, terra de cores quentes e 
perfumes sedutores. As várias coleções da marca 
compreendem velas feitas à mão que contam his-
tórias através do nome, do perfume e dos materiais, 
transportando-nos para novos destinos. Disco, a 
nova edição limitada outono-inverno 2017, é um 
tributo aos anos áureos do disco sound. Esta cole-
ção inclui cinco velas e três difusores, com o nome 
de ícones da era do disco, evocando memórias de 
DONNA Summer, GLORIA Gaynor, DIANA Ross e 
TINA Turner. A quinta vela tem o nome da discoteca 
mais famosa de Nova Iorque: Studio 54.

Created in Belgium in 2002, the Baobab Collection 
was inspired by Tanzania, a land of warm colours 
and seductive scents. The brand’s various collec-
tions include handmade candles, which tell stories 
through their name, scent and materials, whisking 
us off to new destinations. Disco, the new limited 
autumn-winter 2017 edition, is a tribute to the golden 
years of disco sound. This collection includes five 
candles and three diffusers, named after dis-
co icons, evoking memories of DONNA Summer, 
GLORIA Gaynor, DIANA Ross and TINA Turner. The 
fifth candle is named after New York’s most famous 
nightclub: Studio 54.

Baobab Collection

Os elementos da natureza e o ambiente 
urbano uniram-se para inspirar a nova cole-
ção Pre Fall da Furla. Verdes e azuis, rosas 
mais intensos, ouro, areia e branco marcam 
os contornos de uma paisagem natural e 
elegante, juntamente com o khaki, uma das 
cores chave desta estação de que as sabri-
nas Buganville Ballerina são exemplo. Já nas 
carteiras Gioia, Milano, Adele, Metropolis e 
Candy Jungle são os modelos apresentados. 
Os prints animais e florais e as inúmeras 
referências a tons terra gravam-se em cada 
carteira que, quais telas brancas, vestem-se 
de natureza e fazem a transição do verão 
para as estações mais frias.

The elements of nature and the urban envi-
ronment have joined forces to inspire Furla’s 
new Pre Fall collection. Greens and blues, 
deeper pinks, gold, sand and white mark the 
contours of a natural and elegant landscape, 
along with khaki, one of the key colours of 
this season of wich the Buganville Ballerina 
sabrines are exemple. Already in the bags 
Gioia, Milano, Adele, Metropolis and Candy 
Jungle are the models featured. Animal and 
floral prints and the numerous references to 
earthy shades are engraved in each hand-
bag, which, like blank canvases, are dressed 
in nature and make the transition from 
summer to the colder seasons.

Furla
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L’Autre Noir – Givenchy
Girando em torno do preto, um preto 
brilhante com reflexos que brincam com a 
profundidade, a coleção outono/inverno 2017 
de maquilhagem L’Autre Noir da Givenchy 
apresenta produtos de edição limitada numa 
elegante embalagem preta exclusiva. O pri-
meiro batom de dois tons, Le Rouge Sculpt, 
estreia esta coleção. Criado para colorir e 
contornar simultaneamente, o batom con-
tém uma luxuosa fórmula de dois tons dis-
ponível em cinco harmonias de cores. Vários 
produtos desta coleção mudam de cor para 
melhorar a tez natural, graças à eosina que 
reage ao pH da pele. Lip liner, Gloss, Blush e 
Liner vinyl são outros produtos desta gama. 

Revolving around black, a sparkling black 
with reflections that play with depth, 
Givenchy’s autumn/winter 2017 makeup col-
lection L’Autre Noir features limited-edition 
products in exclusive, elegant black pack-
aging. Debuting in this collection is the first 
two-tone lipstick, Le Rouge Sculpt. Created 
to simultaneously colour and contour, 
the lipstick contains a luxurious two-tone 
formula available in five colour harmonies. 
Several products in this collection change 
colour to enhance the natural complexion, 
thanks to the eosin that reacts to the pH 
of the skin. Lip liner, Gloss, Blush and Liner 
vinyl are other products in this range. 

Levi’s®
Todos os anos a Levi’s® lança novos jeans e atualiza 
os modelos mais icónicos. Tentando sempre ir ao 
encontro dos fãs, a Levi’s® sugere para as estações 
mais frias os melhores Taper Fits para homem e 
os Skinny Fits perfeitos para mulher. Sabendo que 
quando um homem encontra um modelo confor-
tável dificilmente muda, a Levi’s® criou os 502™ 
Regular Taper, os 512™ Slim Taper e os 501® Taper, 
pensados para todos os tipos de corpo. Para mulher, 
a Levi’s® dedicou especial atenção a três modelos: 
os 711 Skinny, os 721 High Rise Skinny e os 501® 
Skinny, com tecidos, cores e acabamentos inovado-
res, criados para favorecer, segurar e elevar.

Every year Levi’s® launches new jeans and updates 
its most iconic models. Always trying to satisfy its 
fans, Levi’s® suggestions for the cooler seasons are 
the best Taper Fits for men and the perfect Skinny 
Fits for women. Knowing that when a man finds a 
comfortable model he finds it hard to change, Levi’s® 
has created the 502™ Regular Taper, the 512™ Slim 
Taper and the 501® Taper, designed for all body 
types. For women, Levi’s® has paid special attention 
to three models: the 711 Skinny, the 721 High Rise 
Skinny and the 501® Skinny, with innovative fabrics, 
colours and finishes designed to favour, hold and lift. 
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A mulher MELIE deste outono de 2017 vai 
usar a moda como força de expressão, para 
mostrar mais de si e da sua forma de estar. 
As peças com caráter free-spirit assu-
mem-se como a camada perfeita, desde as 
malhas robustas até aos vestidos esvoa-
çantes. A pele domina o guarda-roupa do 
dia a dia, enquanto as saias são tendência 
quando usadas com malhas e botins mais 
chunky. Nesta estação, é tempo para explo-
rar os clássicos reinventados. Mais do que 
pensar numa determinada peça de roupa, 
a MELIE convida a que cada mulher faça as 
suas próprias reinterpretações, para que se 
tornem únicas e mostrem uma personalida-
de ímpar.

The MELIE woman for autumn 2017 will use 
fashion as a power of expression, to show 
more of herself and her way of being. The 
free-spirit pieces provide perfect cover, from 
the robust knits to the flyaway dresses. 
Leather dominates the day-to-day ward-
robe, while skirts are the trend when worn 
with knits and chunkier boots. This season, 
it’s time to explore reinvented classics. More 
than thinking of a certain piece of clothing, 
MELIE invites each woman to make her 
own reinterpretations, for them to become 
unique and reveal a distinctive personality.

MELIE

Tendo iniciado em 1922, em Barcelona, 
como um pequeno atelier de reparação de 
relógios, a TOUS rapidamente conquistou o 
mundo da joalharia e, mais tarde, também 
dos acessórios. Sendo as malas um dos 
acessórios mais cobiçados, a Tous todos os 
anos surpreende com novos modelos, ou 
reinterpretações de alguns já lançados. A 
coleção Obraian, em pele de bovino, várias 
cores e dois tamanhos (médio e pequeno), 
possui fecho magnético, um bolso interior 
e alça de tiracolo de corrente. A novidade 
desta estação é o modelo Obraian pequeno, 
nas cores multi-cobre e multi-rosa.

Having started in Barcelona   as a small 
repair workshop for watches in 1922, TOUS 
quickly conquered the jewellery world and, 
later on, the world of accessories too. With 
bags one of the most coveted accessories, 
each year Tous amazes with new models, or 
reinterpretations of ones that have already 
been launched. The Obraian collection, 
in cow leather, various colours and two 
sizes (medium and small), has a magnet-
ic clasp, an interior pocket and a chain 
shoulder strap. New for this season, the 
small Obraian model, in multi-copper and 
multi-rose colours.

TOUS Obraian
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Loja das Meias
Com mais de 120 anos e com espaços em Portugal 
e Moçambique, a Loja das Meias continua a ser uma 
referência no mundo da moda de luxo. Em Portugal, 
os seus quatro estabelecimentos – duas Fashion 
Stores em Lisboa (Amoreiras e Av. da Liberdade), 
uma em Cascais e o StockOff da Rua Castilho 
– aliam ao requinte a sofisticação das melhores 
marcas, tais como Christian Dior, Celine, Lanvin, 
Michael Kors, Ermanno Scervino, Sonia Rykiel, Emilio 
Pucci, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, 
Escada, Boss entre outras. Além das últimas 
tendências de pronto-a-vestir e acessórios, a Loja 
das Meias disponibiliza serviços personalizados 
de costura e alfaiataria por medida. A perfumaria 
e cosmética exclusivas têm igualmente merecido 
a melhor atenção, ou não contemplassem a oferta 
de marcas tão prestigiadas como Estée Lauder, 
Shiseido, La Prairie, Dior e La Mer. A recente loja 
da Av. da Liberdade, moderna, exclusiva e com um 
serviço premium, veio dar resposta a um público 
internacional e nacional que elege esta luxuosa ave-
nida para as suas compras. Mas mais recente ainda 
é a aposta na página de vendas online - 
www.lojadasmeias.com -, atingindo assim um 
público mais vasto e funcionando, igualmente, 
como uma montra das coleções existentes nas 
lojas físicas. Este é mais um passo na demanda da 
qualidade e da inovação.
 
Established over 120 years ago and with outlets in 
Portugal and Mozambique, Loja das Meias con-
tinues to be a benchmark in the world of luxury 
fashion. In Portugal, its four establishments - two 
Fashion Stores in Lisbon (Amoreiras and Avenida da 
Liberdade), one in Cascais and the StockOff on Rua 
Castilho – combine the refinement and sophisti-
cation of the best brands, such as Christian Dior, 
Celine, Lanvin, Michael Kors, Ermanno Scervino, 
Sonia Rykiel, Emilio Pucci, Ralph Lauren, Dolce & 
Gabbana, Marc Jacobs, Escada and Boss, among 
others. In addition to the latest trends in ready-
to-wear and accessories, Loja das Meias offers 
bespoke couture and tailoring services. The area 
of exclusive perfumery and cosmetics has enjoyed 
equal and worthy attention, meaning that it contains 
prestigious brands such as Estée Lauder, Shiseido, 
La Prairie, Dior and La Mer. The recently-opened, 
modern, exclusive, premium-service Avenida da 
Liberdade store meets the needs of an international 
and national clientele that choose this high-end 
avenue to go shopping. But even more recent is the 
investment made in online shopping, through www.
lojadasmeias.com, thus reaching a wider audience 
and enabling them to showcase collections to be 
found in the physical stores. This is another step on 
the quest for quality and innovation.
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Yoga, Sleep e Home são as três linhas da nova coleção 
soulwear 2017 da Rituals, uma coleção criada com mate-
riais confortáveis e estilos descontraídos para usar durante 
os ‘rituais’ favoritos. “A arte de viver com alma” foi o mote 
que levou à criação de peças para relaxar durante o fim 
de semana, descontrair depois do trabalho, praticar yoga 
ou dormir profundamente. Nunca negligenciando o design 
cuidado e o estilo harmonioso, a coleção foi produzida com 
fibras naturais como algodão, viscose e lã, de acordo com os 
termos da Better Cotton Initiative. 

Yoga, Sleep and Home are the three ranges in the new 
soulwear 2017 collection from Rituals, a collection created 
with comfortable materials and relaxed styles to wear during 
your favourite ‘rituals’. “The art of living with soul” was the 
motto that led to the creation of pieces for relaxing over the 
weekend, to wind down after work, to do yoga or for a deep 
snooze. Never neglecting careful design and harmonious 
style, the collection has been produced using natural fibres 
such as cotton, viscose and wool, complying with the terms 
of the Better Cotton Initiative.

Rituals – soulwear 2017



Nascida em 2015, pelas mãos do designer João Landolt e 
da modelo Margarita Pugovka, com o objetivo de alcançar 
uma pureza estética e autenticidade, a marca portuguesa 
The Ugly Ones, até agora direcionada apenas para o público 
masculino, alarga a sua coleção intemporal com uma bucket 
bag para mulheres. Em pele, disponível em dois tons, nude e 
preto, esta mala a tiracolo, que pode ser usada por homens 
e mulheres, contém o logótipo The Ugly Ones cuidadosa e 
minuciosamente cravejado. A marca pode ser encontrada 
na Farfetch e na Wrong Weather.

Created by designer João Landolt and model Margarita 
Pugovka in 2015, with the aim of achieving aesthetic purity 
and authenticity, Portuguese brand The Ugly Ones, up 
until now only aimed at male buyers, extends its timeless 
collection with a bucket bag for women. Available in two 
colours, nude and black, this leather shoulder bag, which can 
be worn by both men and women, is carefully studded with 
The Ugly Ones logo. The brand can be found at Farfetch and 
Wrong Weather.

Refletindo a filosofia “simplicidade é a excentricidade” que 
guiou a criação da icónica bolsa Peekaboo, a coleção ho-
mónima de óculos de sol para outono/inverno 2017-18, inspi-
rada nessa mesma bolsa da FENDI, possui perfis delicados 
que abrangem desde o quadrado clássico até formatos de 
olho de gato e borboleta. As armações de acetado trazem 
geometrias puras e volumes facetados, as charneiras 
decorativas acrescentam um toque diferenciador e a paleta 
de cores é feminina e fascinante, iluminada por nuances 
quentes de borgonha, castanho, verde e preto.  

Reflecting the philosophy “simplicity is eccentricity” that 
guided the creation of the iconic Peekaboo bag, the 2017-18 
autumn/winter sunglasses collection of the same name, 
inspired by the same FENDI bag, features delicate profiles 
that range from the classic square to cat eye and butterfly 
shapes. Acrylic frames reveal pure geometries and faceted 
volumes, with decorative hinges adding a distinctive touch, 
while the colour palette is feminine and fascinating, illumi-
nated by warm nuances of burgundy, brown, green 
and black.

FENDI – Peekaboo

The Ugly Ones

A Triumph lança a série Amourette Charm 
na coleção outono/inverno 2017/18, exibindo 
designs contemporâneos, elegantes e com 
um fitting perfeito. Amourette Charm é tra-
balhada em renda com motivos florais, apre-
sentando um modelo com aro, um balco-
nette e um almofadado. Assinalando os 60 
anos da coleção Amourette e o lançamento 
da Amourette Charm, na compra desta 
linha de soutiens, a Triumph vai oferecer um 
pendente concebido pelo mundialmente re-
nomado designer Thomas Sabo, juntamente 
com uma pulseira em renda, característica 
dos modelos Amourette.  

In the autumn/winter 2017/18 collection 
Triumph launches its Amourette Charm 
series, featuring contemporary, elegant 
designs with a perfect fitting. Amourette 
Charm is made in lace with floral motifs, 
featuring a wired model, a balconette and a 
padded one. Marking the 60th anniversary of 
the Amourette collection and the launch of 
Amourette Charm, Triumph will offer a pen-
dant designed by world-renowned designer 
Thomas Sabo, along with a lace strap, char-
acteristic of the Amourette models, when 
you buy bras in this range.

Triumph
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Tommy Hilfiger
Peças clássicas do desporto e do stree-
twear combinadas com referências de 
estilo colegial contemporâneo, reinterpre-
tadas por um twist de HILFIGER DENIM, 
integram a exclusiva coleção cápsula 
HilfigerDenimXZalando, celebrando o lado 
mais alternativo e arrojado de Nova Iorque. 
Esta coleção, que está disponível em lojas 
selecionadas TOMMY HILFIGER e HILFIGER 
DENIM de todo o mundo e em tommy.com., 
inclui silhuetas descontraídas marcadas por 
uma paleta e grafismos monocromáticos 
com apontamentos de rosa, dourado e pelo 
típico vermelho TOMMY HILFIGER. 

Classical sports and streetwear pieces 
combined with references to contemporary 
college style, reinterpreted with a twist of 
HILFIGER DENIM, are part of the exclusive 
HilfigerDenimXZalando capsule collection, 
celebrating the more daring and alternative 
side of New York. This collection, which is 
available in selected TOMMY HILFIGER and 
HILFIGER DENIM stores all over the world 
and on tommy.com, includes relaxed silhou-
ettes marked by a monochrome palette and 
graphics, with detailing in pink, gold and the 
typical TOMMY HILFIGER red.

Criado pelo Laboratorio di Idee da Panerai, o 
PANERAI LAB-ID™ Luminor 1950 Carbotech™ 3 Days 
– 49mm é um relógio revolucionário que demonstra 
a capacidade de inovação da marca. Se por um lado 
as tradicionais técnicas da alta relojaria não foram 
descuradas, por outro, graças ao desenvolvimento 
das infinitas potencialidades do carbono, está 
dotado de uma caixa de características excecionais, 
um mostrador preto completamente novo e um 
movimento que não precisa de lubrificação, com 
garantia de 50 anos. Esta nova Edição Especial é 
composta apenas por 50 unidades.

PANERAI LAB-ID™

Com o objetivo de ascender aos escalões mais altos 
da indústria da moda, a Guess inaugura uma nova 
marca: Marciano Los Angeles. Extremamente femi-
nina, a coleção Marciano Los Angeles FW-2017/18 
traz uma combinação inesperada de cores, texturas 
e detalhes, que adicionam um toque de elegância. 
Já as novas propostas masculinas misturam-
-se com peças intemporais. Os looks podem ser 
complementados por acessórios que incorporam a 
verdadeira essência da marca. Bloom Attitude, DNA 
Heritage, Army chic e Stardust Class são as linhas 
da Marciano Los Angeles.

Aiming to reach the highest echelons of the fashion 
industry, Guess has unveiled a new brand: Marciano 
Los Angeles. Extremely feminine, the Marciano Los 
Angeles FW-2017/18 collection brings an unexpected 
combination of colours, textures and details, which 
add a touch of elegance. The new proposals for 
men are blended with timeless pieces. Looks can be 
complemented by accessories that incorporate the 
brand’s true essence. Bloom Attitude, DNA Heritage, 
Army chic and Stardust Class are the names of 
Marciano Los Angeles ranges.

Marciano Los Angeles

Created by the Laboratorio di Idee da Panerai, the 
PANERAI LAB-ID ™ Luminor 1950 Carbotech™ 3 
Days - 49mm is a revolutionary watch that demon-
strates the brand’s capacity for innovation. While on 
the one hand the traditional techniques of fine watch 
making have not been neglected, on the other hand, 
thanks to the development of the infinite possibili-
ties of carbon, the timepiece is endowed with a case 
of exceptional characteristics, an entirely new black 
dial and a movement that needs no lubrication, plus 
a 50-year guarantee. This new Special Edition con-
sists of only 50 watches.
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Silvian Heach
Dinâmica e moderna, glamorosa, refinada, 
versátil e altamente competitiva nos merca-
dos, a marca Silvian Heach, criada em 2002, 
inspirou-se no espírito grunge e no cosmo-
politismo para a criação da coleção FW17-18. 
O design das peças, bem como os aces-
sórios – como carteiras, mochilas, travel 
bags e até golas com animal print – aliam a 
sofisticação e a elegância à rebeldia grun-
ge, conferindo a ousadia e a irreverência 
necessárias à mulher citadina. Atenta aos 
detalhes, as criações Silvian Heach desta 
coleção ostentam tachas, redes, peles e 
veludo.

Dynamic and modern, glamorous, 
refined, versatile and highly compet-
itive in various markets, the brand 
Silvian Heach, created in 2002, drew its 
inspiration from the grunge spirit and 
cosmopolitanism when creating its 
FW17-18 collection. The design for the 
pieces and for the accessories – such 
as handbags, backpacks, travel bags 
and even animal print collars - com-
bines sophistication and elegance 
with grunge rebelliousness, giving city 
women that necessary touch of bold-
ness and irreverence. With attention 
to detail, the Silvian Heach creations 
of this collection boast rivets, mesh, 
leather and velvet.

Conjugando estilo e função, os óculos matic 
e 3matic da adidas eyewear possuem arma-
ções elegantes, elementos gráficos únicos, 
lentes espelhadas, tecnologia LST™, pla-
quetas ajustáveis e um sistema de tração 
nas hastes para uma estabilidade perfeita. 
Com sete combinações diferentes de cores 
e lentes, incluindo lentes espelhadas azuis 
e amarelas, matic e 3matic apresentam 
armações em SPX, material que, para além 
de ser resistente, é ainda responsável pela 
leveza e flexibilidade destes modelos tor-
nando-os confortáveis sem comprometer a 
durabilidade.

Combining style and function, the glasses 
matic and 3matic by adidas eyewear feature 
elegant frames, unique graphic elements, 
mirrored lenses, LST™ technology, adjusta-
ble nose pads and a traction system on the 
temples for perfect grip. With seven different 
combinations of colours and lenses, includ-
ing blue and yellow mirrored lenses, matic 
and 3matic feature SPX frames, a material 
which, in addition to being tough, is also 
responsible for the lightness and flexibility 
of these models, making them comfortable 
without compromising durability.

adidas eyewear

Criados para controlar o comportamento 
do corpo durante as provas, bem como 
no decorrer de outras actividades diá-
rias, os Garmin Forerunner® 35 e Garmin 
Forerunner® 235 são os companheiros 
ideais para desportistas e aficionados de 
running. O Garmin Forerunner® 35, para 
além de outras tecnologias, é cómodo e leve 
e dispõe de GPS e acelerómetro, capaz de 
captar os dados relativos à distância e ao 
ritmo. Para os corredores que precisam da 
medição de cada parâmetro, a Garmin apre-
senta o Forerunner® 235, capaz de oferecer 
ferramentas mais avançadas.

Created to control body behaviour dur-
ing competition, as well as during other 
daily activities, the Garmin Forerunner® 35 
and Garmin Forerunner® 235 are the ideal 
companions for athletes and amateur run-
ners. In addition to other technologies the 
Garmin Forerunner® 35 is comfortable and 
lightweight, while equipped with GPS and 
an accelerometer, able to capture distance 
and pace data. For runners who need to 
measure every parameter, Garmin introduc-
es the Forerunner® 235, which offers more 
advanced tools.

Garmin
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talking about:

SIBA SAHABI
  MARIA CRUZ      1 E 6 LISA KLAPPE; 2-4 THOMAS AANGEENBRUG; 5 CHRIS RIJKSEN

A designer poética
Nasceu em 1979. Tornou-se numa designer 
poética. Siba Sahabi mostra, através do seu 
trabalho, como as culturas podem influenciar-se 
e levar a novas expressões. Nas suas criações, 
a artista tenta passar o património cultural 
para o design contemporâneo. Ela interpreta os 
conceitos e a história. Ela cria peças, objetos, 
como vasos e lâmpadas, e com a aplicação de 
diferentes materiais, como papel, feltro e resina, 
transformando-as em arte. Ela é uma fonte de 
inspiração. Ela juntou-se ao coreógrafo Iván 
Pérez, ao designer gráfico Thijs Verbeek, à baila-
rina Sara Toscano, ao cineasta Niels van den Top, 
ao fotógrafo Arjan Benning e ao compositor 
Rutger Zuydervelt / Machinefabriek, para traba-
lhar o filme e a fotografia de forma a iluminar os 
seus objetos, contando sempre uma narrativa. 
Siba já viu o seu trabalho premiado ser exibido 
internacionalmente, em museus e galerias, como 
o Museu Nacional de Belas Artes em Buenos 
Aires, o Spazio Rossana Orlandi em Milão e a 
Galeria Saatchi em Londres. À TRENDS, Siba 
apresentou dois dos seus mais recentes proje-
tos: Obscura e Perspetivas.
Siba Sahabi é uma designer conceitual. Em se-
tembro, Obscura – usando a técnica de trans-
formar câmara obscura de dentro para fora –, 
esteve exposta na galeria do X BANK, em Ames-
terdão. Trata-se de um conjunto de esculturas 
fotográficas, de edição limitada. O processo 
criativo passou pelas colagens fotográficas na 
superfície de cada objeto, previamente captura-
das, usando a técnica pinhole, também conhe-
cida como câmara obscura. Produzidas em aço, 
cobre e latão, as nove esculturas, sensíveis à luz, 
foram expostas à luz através de três a seis pon-
tos de identificação por objeto, gerando imagens 
a preto e branco numa sala escura. Só depois de 

revestir as fotografias com resina, cada câmara 
obscura foi finalmente remontada com as foto-
grafias voltadas para o exterior. Como resultado 
final obteve duas realidades: aparelhos e obras 
de arte. Sob a forma de pirâmides abstratas 
– que expressam a interação entre a cultura 
do Médio Oriente e a Europa –, encontra-se o 
trabalho de homenagem ao cientista e filósofo 
Alhazen, considerado o pai da ótica. 
Expor Obscura em Amesterdão foi uma forma de 
conectar o Médio Oriente à Europa. As escul-
turas dão ideia de exposição dupla: mostrando 
fotografias do Cairo e refletindo o ambiente 
europeu. Também o filme, que retrata o processo 
de captação de Siba, foi filmado em Amesterdão 
e no Cairo e exibe a captura e o processo de 
criação da artista. O projeto também foi apre-
sentado na Dutch Design Week Eindhoven. 

Em novembro, Siba anunciou as esculturas de 
luz – Perspectivas, que foram exibidas pela 
primeira vez na Dubai Design Week. Trata-se 
de uma série de cinco esculturas de luz perfor-
mativas, feitas de latão, cobre, aço inoxidável e 
vidoeiro, e acabam com tinta preta da Índia. Esta 
nova série Perspectivas de Siba Sahabi combi-
na a perspetiva linear “europeia” com padrões 
abstratos do Médio Oriente, conhecidos como 
“arabescos”. 
Nesta coleção o design arquitetónico permanece 
estático, enquanto as unidades de luz escondi-
das lançam uma rede dinâmica de sombras. 

Siba apresentou dois dos seus mais 
recentes projetos: Obscura e Perspetivas.

[ PRESPECTIVAS ]



She was born in 1979. She became a po-
etic designer. Siba Sahabi shows, through 
her work, how cultures can be influenced 
and lead to new expressions. In her 
creations, the artist tries to pass cultural 
heritage into contemporary design. She 
interprets concepts and history. She 
creates pieces, objects, such as vases 
and lamps, and with the application of 
different materials, such as paper, felt 
and resin, transforms them into art. She 
is a source of inspiration. She has joined 
up with choreographer Iván Pérez, with 
graphic designer Thijs Verbeek, with danc-
er Sara Toscano, with filmmaker Niels van 
den Top, with photographer Arjan Benning 
and with composer Rutger Zuydervelt 
/ Machinefabriek, to work with film and 
photography so as to illuminate her ob-
jects, while always telling a narrative. Siba 
has already seen her award-winning work 
exhibited internationally, in museums and 
galleries, such as the National Museum 
of Fine Arts in Buenos Aires, the Spazio 
Rossana Orlandi in Milan and the Saatchi 
Gallery in London. Siba revealed two of her 
latest projects to TRENDS: Obscura and 
Perspectives.

Siba Sahabi is a conceptual designer. In 
September, Obscura - using the technique of 
turning the camera obscura, or pinhole camera, 
inside out - was shown at the X BANK gallery 
in Amsterdam. This is a limited edition series of 
photographic sculptures. The creative process 
involved photographic collages on the surface of 
each object, previously captured, using the pin-
hole technique, also known as camera obscura. 
Produced in steel, copper and brass, the nine 
light-sensitive sculptures were exposed to light 
through three to six pinholes per object, before 
developing black and white images in a dark 
room. Only after coating the photographs with 
resin, each camera obscura was finally reassem-
bled with the photographs facing outwards. As a 
final result she obtained two realities: apparatus 
and work of art. Taking the form of abstract pyr-
amids - which express the interaction between 
the culture of the Middle East and Europe -, her 
work is a homage to the scientist and philosopher 
Alhazen, considered the father of optics.
Exhibiting Obscura in Amsterdam was a way of 
connecting the Middle East to Europe. The sculp-
tures give an idea of   double exposure: showing 

photographs of Cairo and reflecting the European 
environment. The film too, which portrays Siba’s 
picture taking process, was filmed in Amsterdam 
and in Cairo and shows the artist taking shots 
and her creative process. The project was also 
presented at Dutch Design Week Eindhoven.

In November, Siba unveiled the Perspectives light 
sculptures, which were first exhibited at Dubai 
Design Week. This is a series of five performative 
light sculptures, made of brass, copper, stainless 
steel and birch, and finished with black Indian 
ink. This new series Perspectives by Siba Sahabi 
combines the “European” linear perspective with 
abstract patterns from the Middle East known as 
arabesques.
In this collection the architectural design remains 
static, while the hidden light units cast a dynamic 
web of shadows.

[ SIBA SAHABI ]

The poetic designer

Siba revealed two of her latest projects 
to TRENDS: Obscura and Perspectives.

[ OBSCURA ] [ PRESPECTIVAS ]
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Até 2022 dez novos veículos totalmente 
elétricos chegarão ao mercado automóvel. 
A Daimler continua a sua estratégia de três 
sistemas alternativos – envolvendo veículos 
elétricos, modelos híbridos e motores de 
combustão. Rumo a uma condução sem 
emissões, este é um dos modelos (nas 
imagens) que irá percorrer as estradas – 
Mercedes-AMG project One. Também ao 
Concept EQA foi aplicada uma abordagem 
holística para uma melhor eletrificação. 
A Mercedes-Benz, pioneira em veículos 
elétricos, tem-se firmado na mobilidade sem 
emissões de CO2. Em 2007, o smart fortwo 
electric drive possibilitou à Daimler tornar-se 
o primeiro fabricante a oferecer um veículo 
elétrico produzido em série. Atualmente, 
já conta com a quarta geração do smart 

CONDUÇÃO SEM EMISSÕES 

electric drive. Foram apresentados o smart 
fortwo coupé e o smart forfour, e o smart 
fortwo cabrio estreou-se este último verão. 
Já a partir de 2020, a empresa planeia 
comercializar os modelos na Europa e nos 
EUA. Está previsto, para 2019, na fábrica 
Bremen da Mercedes-Benz, o início da 
produção em série do primeiro modelo da 
nova marca EQ, o modelo EQC. O Concept 
EQA trata-se de um veículo de segmento 
compacto; equipado com um motor elétrico 
no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro; 
produz uma potência superior a 200 kW e a 
transmissão do sistema de tração integral 
pode ser alterada através da variação da 
distribuição de binário do eixo dianteiro para 
o eixo traseiro. 

Mercedes-benz
  MARIA CRUZ      MERCEDES-BENZ

Ten new entirely electric vehicles will join the 
car market by 2022. Daimler is continuing 
its strategy of three alternative systems 
– involving electric cars, hybrid models 
and combustion engines. Heading towards 
emission-free driving, one of the models (in 
images) to travel the roads is the Mercedes-
AMG project One. Also to the Concept EQA 
holistic approach has been applied, towards 
better electrification. Mercedes-Benz, a 
pioneer in electric vehicles, has dedicated 
itself to CO emission-free mobility. In 2007, 
the smart fortwo electric drive enabled 
Daimler to become the first manufacturer 
to offer a mass-produced electric car. The 
brand is already onto its fourth generation of 
the smart electric drive. After the intro-
duction of the smart fortwo coupé and the 
smart forfour, this summer saw the début 
of the smart fortwo cabrio. From 2020 on, 
the company plans to market the models 
in Europe and the US. The production of 
the new EQ brand’s first model, the EQC, is 
due to begin in 2019 at the Mercedes-Benz 
factory in Bremen. The Concept EQA is a 
car from the compact segment; equipped 
with an electric motor on the front axle and 
another on the rear axle it produces more 
than 200 kW power and the transmission of 
the integral drive system can be changed by 
varying the torque distribution from the front 
axle to the rear axle.

EMISSION-FREE DRIVING

WWW.MERCEDES-BENZ.COM
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Kauai
  FILOMENA ABREU      HYUNDAI

É uma das mais recentes propostas no 
mundo dos SUV, cuja procura não tem pa-
rado de aumentar. O novo Kauai da Hyundai 
estará disponível para compra em Portugal 
a partir de novembro e promete revolucionar 
o mercado automóvel. A aposta da marca é 
alta, já que a estratégia de crescimento pas-
sa por tornar o fabricante sul-coreano na 
marca de automóvel asiática número um, na 
Europa, até 2021. Na apresentação, realizada 
no mês de outubro em Barcelona, a máquina 
mostrou-se bem oleada e pronta para dar 
tudo. Com um estilo jovem e arrojado, a ava-
liar pelas quatro cores principais dos veícu-
los (verde-lima, azul céu, laranja e vermelho), 
percebeu-se que o objetivo é captar todas 
as atenções. Exótico de nome, emprestado 
de uma ilha do Havai, o Kauai é leve, simples, 
mas irreverente. E não dispensa, além do 
design arrojado, um compêndio tecnológico 
atualizado. Terá conectividade aos smar-
tphones (Android Auto e Apple CarPlay), 
com capacidade de carregamento por 
indução. E na segurança, a Hyundai jogou 
os trunfos nos sistemas de travagem de 
emergência, com assistente de manutenção 
na faixa, nos alertas de veículos nos ângu-
los mortos e nos assistentes de trânsito 
cruzado traseiro. Tudo isto com um objetivo. 
E ninguém melhor do que a própria marca 
para o explicar: “Porque o mais importante 
não é chegar ao destino, mas aproveitar 
cada segundo do caminho. A rir. A gritar. A 
sorrir. Atrevendo-nos a ser diferentes. Como 
o novo Kauai. You drive it. You define it”. E 
boa viagem.

YOU DRIVE IT. YOU DEFINE IT.
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This is one of the latest proposals in the world of 
SUVs, a segment enjoying continuously increasing 
demand. The new Hyundai Kauai will be available 
to purchase in Portugal from November onwards 
and promises to revolutionise the car market. 
The brand is aiming high, as their growth strategy 
includes making this South Korean manufacturer 
the number one Asian car brand in Europe by 2021. 
The car was presented in all its finery and ready to 
give everything at its October unveiling in Barcelona. 
With its young and bold style, as proved by the four 
main colours available for this car (lime green, sky 
blue, orange and red), it’s easy to see that the goal is 
to grab everyone’s attention. Exotic in name, which 
is borrowed from a Hawaiian island, the Kauai is light 
weight, simple, yet irreverent. And, in addition to its 

bold design, it doesn’t hold back on up-to-date tech-
nological goodies. It will feature smartphone connec-
tivity (Android Auto and Apple CarPlay), with wireless 
charging. And in terms of safety, Hyundai’s trumps 
are its emergency braking systems, with mainte-
nance assistant, vehicle alert for blind spots and 
rear cross traffic assistants. All this with one goal in 
mind. And there is no one better than the brand it-
self to explain it: “Because the most important thing 
is not to reach your destination, but to enjoy every 
second of the journey. Laughing. Screaming. Smiling. 
Daring to be different. Like the new Kauai. You drive 
it. You define it”. And have a good trip!

YOU DRIVE IT. YOU DEFINE IT.

BMW Active Hybrid e-bike
  MARIA CRUZ      BMW

ELÉTRICA, ELEGANTE E ÚNICA

A nova BMW Active Hybrid e-bike é toda 
poderosa. Contém uma bateria de alto 
desempenho, oferece conforto e segurança 
e é, ainda, eletrizante. Este é mais um dos 
modelos que complementa a BMW Bikes 
Collection. A tecnologia inovadora e o design 
sofisticado, unidos, tornam a e-bike num 
equipamento de alto nível. Seja para um 
percurso de curta duração, ou para um mais 
longo, a Active Hybrid e-bike está equipada 
para proporcionar uma boa experiência aos 
amantes das bikes. O motor elétrico Brose 
avançado pode ser ativado, sempre que de-
sejar, como forma de complementar o poder 
do pedal do piloto. Sendo fornecida energia 
ao pedal elétrico, ela atinge um alcance de 
até 100 km (62 milhas). Além disso, o siste-
ma de microfone USB e a função bluetooth 
permitem aos utilizadores ligar o seu smart-
-phone à bicicleta. Por isso, toca a pedalar!

ELECTRIC, ELEGANT AND UNIQUE

The new BMW Active Hybrid e-bike is all 
powerful. It contains a high performance 
battery, offers comfort and safety and on 
top of this is electrifying. This is another 
model to complement the BMW Bikes Col-
lection. The combination of innovative tech-
nology and sophisticated design, turn the 
e-bike into high class equipment. Whether 
for a short or a longer ride, the Active Hybrid 
e-bike is equipped to provide bike enthu-
siasts with a great experience. Whenever 
required, the Brose advanced electric motor 
can be activated as a way to complement 
the power of the rider’s pedal. With power 
supplied to the electric pedal, it can achieve 
a range of up to 100 km (62 miles). In addi-
tion, the USB microphone system and the 
Bluetooth function allow users to connect 
their smartphone to the bike. As such, let’s 
get riding!

WWW.HYUNDAI.PT/PT/KAUAI

WWW.BMWGROUP.COM
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Porsche Panamera 
Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

  MARIA PIRES      PORSCHE

Combinando um motor V8 de quatro litros com um 
motor elétrico, o que resulta numa potência combi-
nada de 500 kW (680 CV), o novo Panamera Turbo 
S E-Hybrid Sport Turismo é mais uma adição da 
Porsche à sua gama Panamera Sport Turismo. Com 
uma caixa automática de 8 velocidades e tração 
integral, este modelo atinge a velocidade máxima 
de 310 km/h e acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,4 
segundos. O Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Tu-
rismo é extremamente eficiente, apresentando um 
consumo de 3,01/100 km. A capacidade da bateria 
é de 14,1 kWh, capaz de percorrer 49 km sem utilizar 
o motor a combustão, desde que não ultrapasse os 
140 km/h. Para além da performance, eficiência e 
inovação tecnológica, o design e o espaço interior 
também fazem deste Panamera Turbo S E-Hybrid 
Sport Turismo um veículo extraordinário.

Combining a four-litre V8 engine with an electric 
motor, resulting in a combined power of 500 kW 
(680 HP), the new Panamera Turbo S E-Hybrid Sport 
Turismo is yet another addition to Porsche’s Panam-
era Sport Turismo range. With an automatic 8-speed 
transmission and all wheel drive, this model reaches 
a top speed of 310 km/h and accelerates from 0 to 
100 km/h in 3.4 seconds. With fuel consumption of 
just 3.0 l/100 km the Panamera Turbo S E-Hybrid 
Sport Turismo is extremely efficient. The battery’s 
capacity is 14.1 kWh, enabling a range of 49 km with-
out using the combustion engine, provided it does 
not exceed 140 km/h. In addition to performance, 
efficiency and technological innovation, its design 
and interior space also make this Panamera Turbo S 
E-Hybrid Sport Turismo an extraordinary vehicle.

TECNOLOGIA HÍBRIDA HYBRID TECHNOLOGY

WWW.PORSCHE.COM/PORTUGAL
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OTAM Millennium Line
  MARIA PIRES      OTAM

NOVOS EQUIPAMENTOS, MAIS SOFISTICAÇÃO

Sendo o core business do estaleiro italiano OTAM, a 
Millennium Line, que compreende modelos de chase 
boats de 13 a 30 m, está a ser expandida, no sentido 
de dotar as embarcações de mais opções de per-
sonalização, introduzindo, também, novas soluções 
de equipamentos, como a propulsão VOLVO IPS, a 
navegação Garmin e outras comodidades de última 
geração. Os dois modelos principais da Millennium 

Line chase boats são o 45, equipado com Volvo 
IPS 600, e o 58HT, com IPS 1200, ambos capazes 
de atingir uma velocidade superior a 35 nós. Os 
modelos, criados também para acompanhar os 
mega-iates, podendo ser personalizados a condizer 
com eles, levam, confortavelmente, proprietários e 
convidados a locais onde dificilmente os mega-iates 
conseguiriam chegar. 

NEW EQUIPMENT, MORE SOPHISTICATION

As the core business of Italian shipyard OTAM, the 
Millennium Line, which includes chase boats in mod-
els of 13 to 30 metres in length, is being expanded, 
with the aim of endowing the vessels with more 
customisation options, while also introducing new 
equipment solutions, such as VOLVO IPS propul-
sion, Garmin navigation and other latest generation 
amenities. The two main Millennium Line chase boat 

models are the 45, equipped with Volvo IPS 600, and 
the 58HT, with IPS 1200, both able to reach a speed 
of more than 35 knots. Also created to accompany 
mega yachts, the models can be customised to 
match them, comfortably taking owners and guests 
to the places that mega yachts cannot reach.

WWW.OTAM.IT
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Wider 130
  MARIA PIRES      WIDER

LINHAS MODERNAS E ESPAÇOS AMPLOS

Atualmente em construção e com lan-
çamento previsto para o verão de 2018, 
o Wider 130, da empresa italiana Wider, é 
um super-iate de 130 pés, fabricado em 
alumínio, com estilo agressivo, clean, linhas 
modernas e espaços amplos. O Wider 130 
oferecerá um sistema de propulsão híbrido 
para uma autonomia máxima de 2600 
milhas náuticas, a 12 nós, até 3400 milhas 
náuticas, a uma velocidade de 10 nós. Utilizar 

Currently under construction and due to 
launch in summer 2018, the Wider 130, by 
Italian company Wider, is a 130-foot super 
yacht made of aluminium, with aggres-
sive styling, clean, modern lines and large 
spaces. The Wider 130 will offer a hybrid 
propulsion system for a maximum range of 
2600 nautical miles, at 12 knots, and up to 
3400 nautical miles at a speed of 10 knots. 
Using hybrid power implies an improved 

MODERN LINES AND LARGE SPACES

energia híbrida significa uma configuração 
aprimorada da sala de máquinas, permitindo 
que o alojamento dos hóspedes se esten-
da a um espaço normalmente reservado 
aos motores. Por esse motivo, conta com 
acomodações para 12 convidados em seis 
camarotes, incluindo a suite do proprietário 
no convés principal, além de acomodações 
para a tripulação.

configuration of the engine room, allowing 
guest accommodation to be extended into 
space usually reserved for engines. For this 
reason the 130 has accommodation for 12 
guests in six cabins, including the owner’s 
suite on the main deck, in addition to crew 
accommodation.

WWW.WIDER-YACHTS.COM
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Superyacht
Iate Jazz

  MARIA CRUZ      SUPERYACHT

INOVADOR E NAVEGÁVEL

Zaha Hadid, a arquiteta premiada no Pritzker, colaborou 
com os famosos construtores navais Blohm + Voss 
para projetar este novo superyacht. O conceito de 
design é simples: uma combinação de ecossistemas 
subaquáticos, com hidrodinâmica que confere o design 
ao casco; e a estrutura superior é composta por vários 
suportes, que variam em espessura e dão um ar esté-
tico mais natural à aparência externa do iate. Visual-
mente, o iate tem uma forma em espécie de ‘esquele-
to’, em que o mesmo conecta os vários níveis e decks 
do navio de forma transparente através de diagonais 
expressivas.  Hadid procurou criar uma conectividade 
intensa entre as várias plataformas e os elementos 
do projeto. O iate JAZZ, de 90 metros, é o primeiro dos 
cinco Unique Circle Yachts. Mantendo-se fiel à forte 
linha de pensamento de design interativo do protótipo 
principal, os projetos resultantes são sinergias da visão 
de design da Hadid e da experiência técnica da Blohm 
+ Voss. Juntos transformaram um conceito inovador 
e navegável. 

INNOVATIVE AND NAVIGABLE

The late Zaha Hadid, architect and winner of 
the Pritzker Prize, collaborated with famous 
shipbuilders Blohm + Voss to design this 
new superyacht. The design concept is sim-
ple: a combination of underwater ecosys-
tems, with hydrodynamics that dictate the 
design of the hull; and the upper structure 
is composed of several supports of varying 
thickness that give the yacht’s external 
appearance a more natural aesthetic feel. 
Visually, the yacht has a kind of ‘skeleton’ 
shape, in which it transparently connects 
the boat’s various levels and decks through 

expressive diagonals. 
Hadid sought to create an intense connec-
tivity between the project’s various plat-
forms and elements. The 90-metre JAZZ 
yacht is the first of five Unique Circle Yachts. 
Staying true to the strong line of thinking of 
the main prototype’s interactive design, the 
resulting designs are synergies of Hadid’s 
design vision and Blohm + Voss’ technical 
expertise. Together they have transformed 
an innovative and navigable concept.

WWW.ZAHA-HADID.COM/DESIGN/UNIQUE-CIRCLE-YACHTS
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Bristol Bullet 
  MARIA CRUZ      BRISTOL CARS

UMA HISTÓRIA SOBRE RODAS

Passados dez anos após o último lançamento, 
a Bristol Cars – a British Luxury Automoti-
ve – revelou o seu novo modelo speedster, 
intitulado de Bristol Bullet. Construído à mão, 
no Reino Unido, o seu design é baseado na 
história de Bristol, como fabricante de aviões. 
O exterior do Bristol Bullet é feito a partir de 
compósitos de fibra de carbono por medida. 
Já o interior do carro é feito de escarpas britâ-
nicas aparadas à mão; o painel de instrumen-
tos é de madeira clássica, ou tecidos de fibra 
de carbono padronizados. Embora a estética 
do automóvel permaneça muito tradicional, 
todo ele foi equipado com um sistema tecno-
lógico contemporâneo e de alta qualidade. Tal 
como o descreveu Julian Ramshaw, Diretor 
Geral da empresa, o Bullet é um “ultimate dri-
ver’s car” (verdadeiro carro de um condutor). 
O primeiro carro da empresa, chamado 400, 
foi construído pela Bristol Airplane Company 
em 1945, em colaboração com um fabricante 
britânico de carros desportivos, Fraser-Nash, 
e a BMW.

A STORY ON WHEELS

Ten years since their last launch, Bristol 
Cars – builder of luxury cars – has unveiled 
its new speedster model, named Bristol 
Bullet. Handmade in the UK, its design is 
based on Bristol’s history as an aircraft 
manufacturer. The exterior of the Bristol 
Bullet is composed of custom made carbon 
fibre composites. The interior of the car 
features sports seating hand-trimmed in 
British hides; the dashboard is made of clas-
sic wood, or patterned carbon-fibre weave. 
Although the car’s aesthetics remain very 
traditional, it has been equipped throughout 
with a high-quality contemporary technolog-
ical system. As described by Julian Ram-
shaw, the company’s Managing Director, the 
Bullet is an “ultimate driver’s car”.
The company’s first car, called 400, was built 
by the Bristol Airplane Company in 1945, in 
collaboration with British sports car manu-
facturer, Fraser-Nash, and BMW.

WWW.BRISTOLCARS.CO.UK
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SEGURANÇA, ERGONOMIA E DESIGN

A primeira moto do icónico fabricante de 
automóveis será chamada de Lotus C-01. 
E, sobre duas rodas, ela terá uma das mais 
elegantes aparências nas estradas. A Lotus 
vai refletir uma combinação de estilo de vida, 
design e tecnologia de ponta. A Lotus Motor-
cycles é um projeto conjunto entre a Kodewa, 
o designer de carros Daniel Simon e o Holzer 
Group. Assim, a Lotus C-01 será uma hiper 
moto, fabricada com materiais como o aço 
de qualidade carbono, titânio e aeroespacial 
– também utilizado na Fórmula 1. Segurança, 
ergonomia e design são os fatores mais 
relevantes que a equipa de design colocou 
em evidência. O motor de 200 cavalos de 
potência, desta máquina de última geração, 
irá rasgar as estradas com emoção. 

SAFETY, ERGONOMICS AND DESIGN

The iconic carmaker’s first motorcycle will be 
called the Lotus C-01. And it will boast one of 
the most elegant appearances on the roads 
on just two wheels. The Lotus will reflect a 
combination of lifestyle, design and state-
of-the-art technology. Lotus Motorcycles is 
a joint project of Kodewa, car designer Daniel 
Simon and the Holzer Group. Thus, the Lotus 
C-01 will be a hyper motorcycle, made of 
materials such as carbon fibre, titanium and 
aerospace quality steel – also used in the 
Formula 1. Safety, ergonomics and design 
are the most important factors the design 
team has highlighted. The 200-horsepower 
engine of this latest-generation machine will 
thrillingly race along the roads.

Lotus Motorcycle
  MARIA CRUZ      LOTUS

Neptune - Aston Martin Concept 
  MARIA CRUZ      ASTON MARTIN

A edição exclusiva, e estritamente limitada, criada 
pela Triton Submarines LLC em parceria com a Aston 
Martin, com um design inovador, é o primeiro projeto 
da Aston Martin Consulting, apresentado no passado 
mês de setembro, no Mónaco. A Aston Martin quer 
aprimorar a marca com novos projetos do mundo do 
luxo, com todo o desempenho, beleza e elegância que 
lhe são característicos. A Triton entrou, neste projeto, 
com o seu conhecimento incomparável de fabrica-
ção e operação, e está empenhada em produzir os 
submersíveis de mergulho profundo mais seguros 
de sempre. Por um lado, o projeto Neptune, com 
uma plataforma para três pessoas, casa bem com o 
mergulho e experiência operacional da Triton, e, por 
outro, com o design, os materiais e o artesanato da 
Aston Martin. 

ELEGÂNCIA NUM MERGULHO 

Created by Triton Submarines LLC in partnership with 
Aston Martin, this exclusive and strictly limited edition 
with an innovative design is Aston Martin Consulting’s 
first project, unveiled in September in Monaco. Aston 
Martin wants to add to the brand with new projects in 
the world of luxury, with all the performance, beau-
ty and elegance the brand is known for. Triton has 
entered this project with its unrivalled manufactur-
ing and operational know-how and is committed to 
producing the safest deep-water diving submersibles 
ever. On the one hand, the Neptune project, with a 
platform for three people, profits from Triton’s diving 
and operational experience, and, on the other from 
Aston Martin’s design, materials and craftsmanship.

DIVING ELEGANCE 

WWW.LOTUS-MOTORCYCLES.COM

WWW.ASTONMARTIN.COM/EN/PROJECT-NEPTUNE
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JAGUAR FUTURE TYPE 
talking about:

  MARIA CRUZ       JAGUAR

O carro do futuro
Precisa de estar numa reunião, às 08h00 
da manhã, a duas horas de distância de 
sua casa?! Com o novo FUTURE-TYPE 
tornar-se-á mais fácil. Só precisará de 
perguntar ao Sayer, no conforto da sua 
sala de estar, quanto tempo irá necessitar 
para o carro chegar, de forma autónoma, 
à sua porta. Sayer é o volante de cone-
xão, inteligente e removível com o qual 
poderá conversar. É como que o coração 
de um sistema HMI avançado, que tem 
como função mantê-lo conectado ao seu 
mundo durante a sua viagem. Através 
do sistema, os ocupantes podem trazer 

informações de diferentes partes do 
mundo para este equipamento. Leve a fa-
mília, os amigos, a informação do mundo 
e conecte todas as partes da sua vida. 
FUTURE-TYPE é o carro do futuro, com 
uma visão de condução com potência. 
Trata-se de um projeto que analisa como 
podemos garantir que um Jaguar, sob 
comando, poderá atrair clientes em 2040. 
Se houver uma escolha de carros on-
-demand (sob comando), que possam cir-
cular pelas ruas da cidade, a rotina diária 
tornar-se-á mais simplificada, poupando, 
sempre, tempo e energia.  

Com os cuidados direcionados para 
o futuro, o novo conceito de veículo 
on-demand compacto premium, proje-
tado para atender às necessidades de 
mobilidade das gerações vindouras – o 
Jaguar FUTURE-TYPE – é um conceito 
totalmente autónomo, conectado, elétrico 
e compartilhado (ACES), onde a imagi-
nação passará, apenas, por invocar um 
FUTURE-TYPE. 
Neste novo conceito encontra-se o pri-
meiro volante de Inteligência Artificial (AI), 
conectado ao mundo. O FUTURE-TYPE, 
ativado por voz, pode, até, para quem 
desejar, tornar-se no seu companheiro 
confiável e ser facilmente acomodado 
em sua casa. Através desta tecnologia 
pode escolher uma música, reservar uma 
mesa, ou até mesmo saber o que está 
a acontecer no mundo atual. O condutor 
pode pedir ao FUTURE-TYPE que conduza 
de forma autónoma durante alguns mo-
mentos da sua viagem como, por exem-
plo, nas horas de trânsito intenso; quando 
há obras na rodovia; ou se, simplesmente, 
quiser ir a trabalhar no caminho para 
casa ou a assistir a um filme. Contudo, 

nos momentos em que o condutor quiser 
aproveitar a emoção da estrada, o volante 
está por sua conta. Assim sendo, esta 
dupla abordagem é que permitirá ao mo-
torista escolher uma condução autónoma 
ou assistida, tendo sempre o carro como 
alerta e consciente do desenvolvimento 
no horizonte.
Esta é mais uma experiência de luxo 
premium, dinâmica e emocional. O design 

icónico e os drives de conexão sentem-se 
na estrada. Com estilo e conforto façamo-
-nos à estrada! 

O Jaguar FUTURE-TYPE é o carro 
do futuro, sob comando, e che-
gará ao mercado automóvel em 
2040.
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Need to be at a meeting two hours away from 
home by 8:00 am tomorrow? With the new 
FUTURE-TYPE it all becomes so much easier. 
Simply ask Sayer, in the comfort of your living 
room, and it will work out when you should get 
up, and when the car should arrive autonomously 
at your door. Sayer is a voice-operated intelli-
gent, connected steering wheel, with which you 
can talk. Sayer is the heart of an advanced HMI 
system, whose function is to keep you connected 
to your world during your journey. Through the 
system, occupants can bring information from 
different orbits of their world and bring them to 
life. Pull up family, friends, world information and 
stay connected with all parts of your life.

FUTURE-TYPE is the car of the future, offering 
an insight into for driving and car ownership. This 
is a project that looks at how we can ensure that 
an on-demand Jaguar will appeal to customers 
in 2040. The choice of on-demand cars driving 
around on the streets will make your daily routine 
simpler, saving time and energy.

Looking to the future, the new premium compact 
on-demand vehicle concept, designed to meet 
the mobility needs of future generations - the 
Jaguar FUTURE-TYPE – imagines mobility in a 
world where customers can summon a FUTURE-
TYPE on-demand, a car for a world of autono-
mous, connected, electric and shared mobility 
(ACES).
This new concept includes the world’s first 
artificial intelligence wheel (AI), connected to 
the world. This FUTURE-TYPE voice-activated 
steering wheel lives in your home, becoming your 
trusted companion. Through this technology you 
can summon your car, play music, book a table, 
or even know what is happening in the world 
today. When on the road, the driver may ask the 
FUTURE-TYPE to drive autonomous a few mo-
ments of his trip, such as in heavy traffic; when 
there are road works; or if you simply want to do 
some work or watch a film. However, at times 
when the driver wants to enjoy the thrill of the 
open road, the concept features a steering wheel. 
Therefore, this double approach is that it will allow 
the driver to choose an autonomous or assisted 
driving, always with the car alert and aware of 
situations developing on the horizon.
This is another premium, dynamic and emotional 
luxury experience. With iconic design and the 
connection drivers feel with the road, it’s hit the 
road in style and comfort!

The Jaguar FUTURE-TYPE is the on-de-
mand car of the future and will hit the 
automotive market in 2040.

The car of the future
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