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TROCHE

atual

Têxteis Minotti

Rock me baby

Identidade e exclusividade são as
qualidades que inspiraram os autores
da coleção ART 17, coordenada
por Rodolfo Dordoni, para integrar
a panóplia de produtos da renomada
Minotti. ART 17 compõe-se de tecidos
envolventes, texturas ricas, linhos,
lãs e algodão, fabricados com grande
respeito pelo ambiente e segundo
procesos certificados pela UE. A paleta
de cores foi atualizada e exibe uma
interação animada de fibras opacas
e brilhantes. minotti.com

A Cardboard Rocker II é
uma cadeira de baloiço feita
apenas com cartão e cola
mas com resistência até
100kg! Desenhada e
concebida por Jason Scott
Conway para a Nook Design,
especialista canadiano no
fabrico de móveis e objetos
em madeira. Tel. 514.804.3044.
nookdesign.ca

3 destinos
1

deco

Évora
A Robbialac reforçou a sua
rede comercial com a abertura
da primeira loja própria em
Évora, localizada na Horta das
Figueiras - R. Geraldo Fernando
Pinto. O espaço contempla uma
área de 216m². robbialac.pt

2

Lisboa
O Evidência Sta. Catarina
Light Hotel, da marca Evidência
Hotéis (Grupo Evidência),
primeiro hotel “low cost” de
Lisboa, abriu as suas portas
há um ano. Parabéns!
evidenciagrupo.com

3

Vilamoura
Glamour, música e um
ambiente de praia são apenas
algumas das características do
Purobeach Vilamoura, que este
ano promete voltar a aquecer
as noites de verão no Algarve.
À 1.ª grande festa do ano (10
de junho) vão suceder-se muitas
outras, até ao encerramento,
em setembro. purobeach.com
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Faces of Design Awards é uma oportunidade
única para qualquer designer ou
estúdio. facesofdesign.com/home
Descansar sobre
os números
Chama-se Filigrana e trata-se de um pufe/ilha
em couro perfurado com forma tridimensional,
concebido segundo uma tecnologia numérica,
ou melhor, com base nos números fracionários.
A perfuração e o corte a laser jogam com
o conceito de escala e grau de transparência.
A delicada pele esconde uma estrutura de
espuma moldada flexível. Desenhado para a
Moroso pela designer italiana Elena Manferdini.
Procure na Dimensão. dimensao.pt

Vinhos bem
cuidados
A Cave do Vinho (estrutura
cilíndrica pré-moldada, à prova
de água, construída até 3
metros abaixo da superfície)
é uma solução inovadora para
armazenar e amadurecer
os vinhos. Até hoje já foram
construídas mais de 10 mil
caves em França e cerca de
3 mil no Reino Unido. Este
sistema já está disponível
no mercado nacional.
cavedovinho.pt

atual

lançamentos, acontecimentos, lugares, pessoas

Casa Cláudia apoia...
Os alunos de oito universidades de Lisboa e Porto “traduzem” para as
artes gráficas as notas do cantor Tiago Bettencourt. Arte mural.
O CIN RE-MAKE é um projeto de Intervenção
Urbana que se materializa na transformação,
através da cor, de elementos citadinos que façam
parte da vida dos portugueses. É uma celebração
da criatividade e oferece uma experiência urbana
inovadora, ao transformar os muros das cidades

em quadros e porque convida artistas conceituados
e escolas/faculdades para realizar as diferentes
intervenções. O CIN-REMAKE foi o grande
vencedor da categoria Eventos nos Prémios de
Design 2011 da Meios & Publicidade, título que
já tinha conquistado na edição do ano anterior.

100 ANOS DE OLIVARI

é tempo de sorrir

3 marcas em
destaque

regresso ao

1

Plantit
A empresa desenvolveu o Kit
Plant Bio®, uma solução única
em Portugal destinada ao cultivo
de plantas hortícolas, ervas
aromáticas e medicinais, flores
e minifrutos em qualquer espaço
urbano ou com limitação de
solo, incentivando a produção
local e sustentável de alimentos.
plantit.pt

2

Grupo Pestana
Viu distinguidas duas das
suas unidades Hotéis & Resorts
na Madeira – Pestana Village
Aparthotel e Pestana Porto
Santo – com a Chave Verde
2011, um galardão que
reconhece a preocupação
ambiental dos estabelecimentos
hoteleiros. pestana.com

3

Rodi - Sink & Ideas, S.A.
O fabricante de lava-louças
em aço inoxidável esteve
presente em mais uma
edição da Project Lebanon,
em Beirute, no Líbano, feira
que se realizou em junho e é
considerada uma das maiores
do setor na área da Tecnologia
e Materiais de Construção
do Médio Oriente, contando
com a participação de mais
de 600 empresas de 25 países.
rodi.eu
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PASSADO

EM BARCELONA A Trespa International (especialista
em aplicações para revestimento de fachadas ventiladas) tem aqui
um novo Centro de Design, espaço destinado a mostrar soluções
de design em conjunto com o seu parceiro Arpa Industriale. Este
novo centro pretende ser um lugar inspirador para reuniões, ações
de formação e networking com arquitetos de Espanha e de toda
a Europa. A Trespa é representada em exclusivo em Portugal pela
Augusto Guimarães & Irmão, Lda. trespa.com

É a estreia da arquiteta Maria
Manuel Oliveira no projeto
Martins, da Paularte, e a sua
primeira peça de 2011. A livreira
já está a ser comercializada em
Portugal e no estrangeiro e é uma
reinterpretação das livreiras
rotativas normalmente presentes
em muitas bibliotecas e salas.
Os seus três andares são
diferentes, à medida dos livros
e revistas e de outros objetos.
Em pau-cetim e panga-panga,
disponível por aprox. 650 euros.
projectomartins.wordpress.com

HÁ LUGAR
PARA MAIS UM!
O banco de jardim da
coleção Talea, com design
do arquiteto Marco Zito
para a Plust (New Plastic
Generation), é uma peça
versátil, que tanto pode
ser usada no interior como
no exterior. Em polietileno
moldado e assento de
madeira (também pode ter
revestimento em tecido).
plust.it

O Vaso-Flor é assinado pelo designer
Gonçalo Campos, e integra duas
peças comuns em qualquer casa –
jarro e candeeiro –, dando origem
a uma peça funcional e humorística,
produzida pela Show Me Gallery,
com base na experiência dos
artesãos portugueses. Saliente-se
ainda que o autor foi selecionado
para estar na Tendence, feira
internacional de decoração que
decorre em Frankfurt de 26 a 30
de agosto. showme.com.pt

A Olivari comemorou durante a Triennale
de Milão, no âmbito do Salão do Móvel 2011,
o 100º aniversário com a mostra 100 Anos
de puxadores Olivari. A marca convidou
os arquitetos Fabio Calvi e Paolo Brambilla
para desenhar a instalação, organizada
segundo os conteúdos do livro “Simple
Machine. From architecture to design,
100 years of Olivari handles”, assinado por
Stefano Casciani. Procure a Olivari na Sinais
do Tempo. sinaisdotempo.com.pt

MELODIOSO
Botaca é o nome de uma marca
portuguesa especialista na produção
de sofás há mais de 20 anos.
Na imagem, o modelo da coleção
Melodias, um sofá de formas
onduladas com um conceito assente
na sustentabilidade, que explora
ao máximo os limites do trabalho
artesanal ao conjugar de forma
harmoniosa uma série de tecidos,
remetendo a memória para outros
tempos. botaca.com
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