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Localizado no coração da cidade de Lisboa, no nº 42 da Rua Ivens, em pleno bairro do Chiado, está um conceitoLocalizado no coração da cidade de Lisboa, no nº 42 da Rua Ivens, em pleno bairro do Chiado, está um conceito

diferente de Bar e Restaurante: o Lisboa WineDistrict.diferente de Bar e Restaurante: o Lisboa WineDistrict.

Este espaço, aqui fotografado pela lente do fotógrafo Ricardo Oliveira Alves, foi desenhado pela arquiteta AnaEste espaço, aqui fotografado pela lente do fotógrafo Ricardo Oliveira Alves, foi desenhado pela arquiteta Ana

Alegre, do atelier Arq Tailor's e desenvolve-se em 600m2, com uma esplanada num pátio interior, um Bar deAlegre, do atelier Arq Tailor's e desenvolve-se em 600m2, com uma esplanada num pátio interior, um Bar de

vinhos, e uma Loja, irresistível, onde se podem adquirir todos os produtos que se encontram disponíveis nasvinhos, e uma Loja, irresistível, onde se podem adquirir todos os produtos que se encontram disponíveis nas

ementas do Restaurante.ementas do Restaurante.
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conceito diferente de Bar econceito diferente de Bar e
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JÁ TEM UMA SOUNDBOX?JÁ TEM UMA SOUNDBOX?
Inspirada nos "tijolos eletrónicos"Inspirada nos "tijolos eletrónicos"
dos anos 1980s que levámosdos anos 1980s que levámos
muitas vezes para a praia, masmuitas vezes para a praia, mas
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PING PONG CONCAVOPING PONG CONCAVO
É com a sua irreverência habitualÉ com a sua irreverência habitual
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todos com uma mesa de Ping Pongtodos com uma mesa de Ping Pong
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CASA HONESTA À MODA DOCASA HONESTA À MODA DO
PORTOPORTO
É uma casa portuense a que hojeÉ uma casa portuense a que hoje
aqui trazemos e que tem aaqui trazemos e que tem a
assinatura do arquiteto João Vieiraassinatura do arquiteto João Vieira
de Campos. de Campos. Situada em plena zonaSituada em plena zona

de Serr...de Serr...

O NOVO LAND ROVER É UM ...O NOVO LAND ROVER É UM ...
TELEMÓVELTELEMÓVEL
A muito conhecida marca de todo oA muito conhecida marca de todo o
terreno britânica Land Rover, acabaterreno britânica Land Rover, acaba
de se lançar num novo negócio: osde se lançar num novo negócio: os
telemóveis. telemóveis. Assim o novo smart...Assim o novo smart...
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O conceito é simples: criar um restaurante e um bar onde toda a filosofia gastronómica seja guiada pelo vinho eO conceito é simples: criar um restaurante e um bar onde toda a filosofia gastronómica seja guiada pelo vinho e

pela diversidade vinícola portuguesa. Assim surge este espaço moderno, tectónico e ao mesmo tempopela diversidade vinícola portuguesa. Assim surge este espaço moderno, tectónico e ao mesmo tempo

requintado, surpreendente e amplo, tal como vinho nacional.requintado, surpreendente e amplo, tal como vinho nacional.

Com a integração da antiga cisterna oitocentista, o desenho de todo o mobiliário e, muito especialmente, de umCom a integração da antiga cisterna oitocentista, o desenho de todo o mobiliário e, muito especialmente, de um

balcão de 22 metros todo ele feito numa só peça de madeira e esculpida in loco por artesãos, e a utilização debalcão de 22 metros todo ele feito numa só peça de madeira e esculpida in loco por artesãos, e a utilização de

materiais como a cortiça e o betão como fundamentais na construção do espaço, este é um projeto demateriais como a cortiça e o betão como fundamentais na construção do espaço, este é um projeto de

arquitetura de interiores interessante e digno de nota.arquitetura de interiores interessante e digno de nota.
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Como vem acompanhado de bons sabores e excelentes vinhos ... então tudo fica ainda mais interessante!Como vem acompanhado de bons sabores e excelentes vinhos ... então tudo fica ainda mais interessante!
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