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Dream Visions
In every issue of Villas & Golfe our aim is to show you the best of Portugal and the world. We take constant pleasure in 
welcoming you into this world of glamour, luxury and sophistication, into this world of dreams, though real, revealing truly 
exclusive living.
This issue is no exception, indeed our aim was to surpass ourselves, bringing you dream visions from the ‘four corners of the 
world’. This season, in which the sun caresses us with each day and the summer is fast approaching, in which the country 
opens its doors to the world, and the world welcomes us with open arms, we bring you snapshots of Singapore, Brazil, England, 
Malaysia, Morocco, the Caribbean, and of Angola, under assorted pretexts, including architecture, design, golf, travel, 
leisure, personalities, etc.
But Portugal is never far from our thoughts, never, for such a notion would imply abandoning our very identity, our beaches, 
our food, our leisure facilities, our golfing facilities, in short, the dazzling light bathing this very nation.
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Pedaços de Sonhos
Em todas as edições, a Villas & Golfe pretende mostrar-lhe o que de melhor existe no país e no mundo. É sempre com 
prazer que o recebemos neste universo de glamour, luxo, requinte, um universo de sonho, porém real, onde se preconiza 
um estilo de vida exclusivo.
Esta edição não é uma excepção, porém quisemos superar-nos, trazendo até si pedaços de sonhos vindo dos “quatro 
cantos do mundo”. Nesta época em que o sol já nos afaga diariamente e o Verão se aproxima a passos largos, em que o 
país se abre ao mundo e o mundo nos recebe sempre de braços abertos, falamos-lhe de Singapura, Brasil, de Inglaterra, 
da Malásia, Marrocos, Caraíbas, de Angola, sob pretextos vários, como a arquitectura, o design, o golfe, viagens, o 
lazer, personalidades, etc.
Mas não esquecemos Portugal, nunca esquecemos, seria o mesmo que desprezarmos a nossa identidade, as nossas 
praias, gastronomia, infra-estruturas de lazer, o nosso golfe, enfim, a nossa luz deslumbrante.
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EDITORIAL

É preciso conhecer para amar e conhecer a Malásia é ter a certeza de um amor 
arrebatador. Malaios, indianos, chineses e muitos outros grupos étnicos vivem em harmonia e conferem a este 
país, já de si copioso em paisagens extasiantes, um multiculturalismo que se concretiza na rica gastronomia, no 
colorido de centenas de festivais anuais, nos costumes e crenças tão díspares. 

88
You need to know something to love it and knowing Malaysia is to be certain of 

overwhelming love. Malays, Indians, Chinese and many other ethnic groups live in harmony and bring to this country, 
already abundant in exciting landscapes, a multiculturalism that can be experienced in its rich gastronomy, in the colour of 
hundreds of annual festivals, and in an array of customs and beliefs. 
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Capeia Arraiana
Do lado de cá da fronteira…
This side of the border... 

Espanha está a escassos quilómetros e o sol quente e seco do Verão começa a despon-
tar entre as aldeias da zona raiana, parte do concelho do Sabugal. 

Aos cavaleiros é exigida a alvorada para se aventurarem entre os pastos da região à procura dos pujantes animais. A 
tropa de cavalos, bem comandada pelos experientes montadores, intenta guiar a fúria incontrolável dos touros em direcção 
à arena ou à praça central de cada aldeia onde as gentes da terra esperam animadamente pela chegada dos bois. A entrada 
apoteótica do gado e da récua no redondel é vivida de forma intensa, sobretudo com o fecho das portas, garantindo que, 
dentro em breve, se inicie mais uma tradicional pega ao forcão.
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Spain is just a few kilometres away and the 
hot, dry sun of summer is beginning to beat 
down between the villages of the border dis-
trict, part of the municipality of Sabugal.

Riders need to mount their steeds at dawn if they want to 
head out into the fields of the region, in search of these powerful 
animals. The troop of horses, expertly commanded by the expe-
rienced riders, aims to guide the uncontrollable fury of the bulls 
towards the arena or to the central square of each village where 
the locals are waiting excitedly for the arrival of the oxen. The 
glorious entrance of the cattle and of the drove of horses into the 
bullring is a loud affair, especially when the doors are closed, en-
suring that another traditional «forcão» fight is about to begin. 

Following the energetic escorting of the bulls, known as the 
«encerro», the traditional capeia arraiana (the name for bull-
fighting in these parts) can start. The oxen, one moment pitch 
black, the next glossy brown, yearn for the fight. But before this 
moment, the drummer and the major-domos of each village 
parade into the ring, officially requesting authorisation for the 
ritual to begin.

Depois da enérgica escolta dos touros, apelidada de «encerro», a tradicional capeia 
arraiana prossegue. Os bois, ora de preto intenso, ora de castanho luzente, anseiam a lide. Mas antes desse 
momento, o tamborileiro e os mordomos de cada localidade desfilam pela arena, pedindo oficialmente autorização para 
o ritual começar. 

À espera para ser pegado, vê-se no fundo da praça o forcão. São os homens mais experientes e sábios que dão a forma 
especial a esta estrutura. Os troncos mais robustos são os escolhidos para, depois de bem talhados, serem amarrados uns 
aos outros com a tenacidade de cordas que mantêm veementemente o molde triangular do forcão.

© Paulos Antunes © Dominique da Silva
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Segue-se a escolha de uma trintena de valentes para pegar no forcão e enfrentarem 
o touro. Os mais hábeis, os «rabixadores», comandam e orientam o movimento de todo 
o grupo, impedindo o animal de contornar o forcão e embater num dos audazes. Contudo, os mais afoitos e ágeis 
pegam «à galha», na primeira linha da frente do forcão. Dá-se a ordem para soltar o touro e a pega começa… é o puro 
duelo da força humana contra a força animal e vice-versa. Ouvem-se as palmas dos olhares mais entendidos e, vendo que 
o boi deu o seu melhor, o forcão sai de cena. Entretanto, os homens mais corajosos provocam o touro para o tentarem 
agarrar, sendo depois conduzido para o curral. A pega repete-se cinco ou seis vezes, sempre com a mesma atenção, entu-
siasmo, destreza e alegria, sem nunca ferir o animal.

Finda a corrida, os bois voltam a ser encaminhados para os campos pelos mesmos cavaleiros impetuosos que, ao raiar 
do dia, haviam participado no «encerro». O «desencerro» anuncia o desfecho da capeia arraiana. 

Postado na arena, o forcão é queimado, desmontado ou retalhado para, dali a um ano, voltar a ser arquitectado 
e erguido com o mesmo vigor de sempre.

É deste modo, sobretudo nos meses de veraneio, que as gentes das várias aldeias da Raia celebram uma tradição muito 
portuguesa, considerada património etnográfico.

A capeia arraiana resulta assim num costume secular com feições tão próprias e singulares que se repetem de terra em 
terra, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, bem do lado de cá da fronteira.

Resting at the edge of the square, the forcão 
can be seen, waiting to be picked up for the 
fight. The men blessed with the greatest exper-
tise and experience are charged with building 
this structure. The toughest of tree trunks are chosen and 
then carved to be bound together with the tenacity of ropes that 
vehemently maintain the triangular form of the forcão. 

Thirty brave men are then chosen to hold the forcão and 
face the bull. The most skilful, the so-called «rabixadores», com-
mand and guide the movement of the whole group, preventing 
the animal from skirting round the forcão and charging one of 
the men. However, the most daring and agile grab the front sec-
tion of the forcão. The order is given to let the bull loose and the 
fight begins...it is a pure duel of human strength against ani-
mal strength and vice versa. Cheers and applause sweep through 
the crowds and when the bull has given his all, the forcão is 
removed. In the meantime the bravest of men provoke the bull, 
trying to grab it, before the animal is returned to the pen. 

© Paulos Antunes 



Villas&GolfePortugal | 14

The fight then continues with a further five or six bulls, each time with the same attention, 
enthusiasm, skill and joy, and without ever harming the animal.

When the fight is over the oxen are escorted back to the fields by the same feisty horsemen, who took part in the encerro at the 
break of day. The so-called «desencerro» announces the close of the capeia arraiana.

Placed in the ring, the forcão is burned, taken apart or cut up. In a year’s time it will be designed and 
built once again with the same vigour as ever.

Thus, especially in the summer months, the people of the many villages of this border district of 
Portugal and Spain, known as A Raia in Portuguese, celebrate the a very Portuguese tradition, considered 
ethnographic heritage.

The capeia arraiana thus results in an age-old custom with its own special characteristics repeated from 
land to land, from village to village, from place to place, right this side of the border.      

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs by Andreia Tourais

© Dominique da Silva



Fernando Teles
O banqueiro que acredita 
na recuperação portuguesa
The banker who believes in the 
Portuguese recovery
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A sua história resume-se à palavra dedicação. Em adolescente, Fernando Teles, Presidente do Conselho 
de Administração do BIC Angola, assumiu uma função de responsabilidade no banco em que começou 
a trabalhar aos 14 anos. Desde então já passou por cinco instituições bancárias e é um dos principais res- 
ponsáveis pela credibilização da banca angolana. Paralelamente, vai desenvolvendo o gosto pelas suas fa-
zendas, enquanto defende que o caminho de Portugal será o da recuperação.

His story can be reduced to a single word: dedication. As an adolescent Fernando Teles, Chief Administrative  
Officer of BIC Angola, took on a role of responsibility in the bank he had begun to work in at the age of 14. Since 
then he has worked in five banking institutions and is one of names responsible for rendering Angolan banking 
credible. At the same time he has been developing his love for his ranches, while defending that Portugal’s path will 
be one that leads to recovery.

Numa altura em que o mundo está mergulhado 
numa crise económica e financeira, o BIC, tanto em 
Portugal, como em Angola, conseguiu crescer. Como é 
que se justificam estes resultados?

O ano passado não crescemos muito, sentimos também 
a crise financeira a nível mundial. De qualquer maneira 
os resultados estiveram mais ou menos dentro das nossas  
expectativas: apresentámos resultados líquidos de 142  
milhões de dólares, mas sentimos em Angola os não  
pagamentos por parte do Estado. A partir de Julho, o 
Estado começou a efectuar os pagamentos e a actividade  
bancária recuperou. 

O crescimento foi similar em Portugal?
Em Portugal, o BIC teve resultados positivos de cerca 

de dois milhões e quatrocentos mil dólares, o que para um 
banco que se instalou há relativamente pouco tempo e em 
período de crise, é bom. 

At a time in which the world is swamped in an 
economic and financial crisis, the BIC, as much in 
Portugal as in Angola, has managed to grow. How 
can you justify these results? 

We didn’t grow very much last year; we also felt the finan-
cial crisis on a world level. The results more or less matched 
our expectations anyway: we presented net profits of 142 mil-
lion dollars, but in Angola we felt the state’s non payments. 
From July onwards, the state began to make its payments and 
the banking sector recovered.

Was the growth similar in Portugal?
In Portugal, BIC had positive results of about two mil-

lion, four hundred thousand dollars, which for a bank set up 
a relatively short time ago and in a period of crisis, is good.

© Miguel Costa
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Anyone who knows you will confirm that the  
success of BIC Angola is also down to your iron fist 
style of management. Could this be what is missing 
in Portugal, in banking and in companies?

I don’t think so and here there is no iron fist, what we 
have is a team that came with me from another bank, which 
works as one. 

The economic crisis on an international level resulted from 
the deregulation existing in the United States; in other words 
the rating companies, which advise on investment, by all  
accounts, were doing their job badly, because banks, on an 
international level, were making applications in companies 
and banks that weren’t always healthy.

The crisis will pass. We have to be aware that in Angola, 
Portugal and in any other country, people cannot spend more 
than they can produce.

Could this have been the problem?
Portugal’s problem is that for every 100 of credit, the debt 

is 150. It wasn’t the savings of the Portuguese that enabled 
the loans, but loans from abroad, therefore it makes sense 
that when the situation in Portugal began to be a little more  
difficult, foreign companies and banks that had been helping  
Portugal wanted to leave. When in doubt banks pull 
out. And if one pulls out, the rest follow. And this leads  
to bankruptcy. Normally states don’t go bankrupt, but  
companies do. 

Could the state also become bankrupt?
It would be very difficult for the state to go bankrupt. 

What could happen is that it finds itself in a worse situa-
tion. In Africa in particular, in those countries with greater 
economic difficulties, debt is written off. This is not the case of 
Portugal, Portugal doesn’t need have its debts written off and 
I think that things will improve. Everyone needs to be aware 
that for people to live well you have to produce. If there is no 
production, anyone who is surplus has to emigrate.

BIC was launched, for the most part, to strengthen 
relations between Portugal and Angola, and in par-
ticular business relations. Since then it remains a 
bank aimed at business, or has it become another 
kind of bank?

In Portugal, although we are a bank that essentially  
finances companies, we also aimed at private individuals. 
We could perhaps grow with an alliance with another bank, 
through a participating interest, purchase or direct contri-
bution. We have already analysed BPN’s portfolio, and we 
analysing others; there are more banks available in Portugal, 
but of course in this difficult situation of economic crisis you 
have to consider everything. We’re in no hurry; we’re analysing 
it all calmly.

In the case of Angola we are a leading bank, with some 
600 million dollars share capital, present all over the country. 
We have 142 branches; we are currently creating 20 branches 

Quem o conhece afirma que o sucesso do BIC Angola 
se deve também à sua gestão com mão de ferro. Será 
que é isso que falta em Portugal, à banca e às empresas?

Acho que não, e aqui não há mão de ferro nenhuma, o 
que há é uma equipa que veio comigo de outro banco, que 
trabalha de forma homogénea. 

A crise económica a nível internacional resultou da  
desregulação que existiu nos Estados Unidos, ou seja, as 
empresas de rating, que aconselham a investir, pelos vistos 
estavam a fazer mal o seu trabalho, porque os bancos, a 
nível internacional, faziam aplicações em empresas e bancos 
que nem sempre eram saudáveis. 

A crise vai passar. Temos de ter consciência que em  
Angola, Portugal ou noutro qualquer país, as pessoas não 
podem gastar mais do que aquilo que produzem. 

this year. We will continue to help Angola to grow and we 
want to grow too with the growth of Angola, and what we 
hope is to remain a leading bank. 

You have been Chief Administrative Officer of BIC for  
six years, but your involvement in banking began very 
early on. I started working in banking in 1966, almost 45 
years ago. I have worked in five banks and I have a wealth  
of experience.

What did you do in the bank at the age of 14?
I started by doing filing. After about two or three years, 

the head of one of the areas in which I was working, which at 
this time was the preparation of credit advice, an area with 
a great deal of responsibility, was sacked and after a while I 
was doing his job.

I studied commerce at night; I took my baccalaureate at 
the Institute of Accounting and Administration at evening 
classes; I completed the ISCTE, Company Management, 
in the evening; and I always had time to be part of student 
clubs, pedagogic councils...It’s all a question of organisation 
and priorities.

“Portugal não precisa que lhe perdoem a dívida 
e acho que as coisas vão melhorar. É preciso 
que todos tenhamos consciência de que, para as 
pessoas viverem bem, há que produzir. Se não 
houver produção, quem está a mais tem  
de emigrar.
 
Portugal doesn’t need have its debts written 
off and I think that things will improve. 
Everyone needs to be aware that for people 
to live well you have to produce. If there is 
no production, anyone who is surplus has  
to emigrate.  

” melhorar. É preciso que todos tenhamos consciência de 
que, para as pessoas viverem bem, há que produzir. Se não 
houver produção, quem está a mais tem de emigrar.

O BIC foi lançado, em grande medida, para poten-
ciar as relações entre Portugal e Angola, essencialmente 
as relações empresariais. Desde então continua a ser um 
banco virado para as empresas ou tornou-se noutro tipo 
de banco? 

Em Portugal, muito embora sejamos um banco que 
financia essencialmente as empresas, também estamos  
virados para os particulares. Talvez venhamos a crescer com 
uma aliança com um outro banco qualquer, por participação, 
compra ou entrada directa. Já analisámos o dossier do BPN, 
estamos a analisar outros, há mais bancos disponíveis em 
Portugal, mas logicamente que nesta situação difícil de  
crise económica tem de se ponderar tudo. Não estamos com 
pressa, estamos a analisar calmamente. 

No caso de Angola somos um banco de referência, com 
cerca de 600 milhões de dólares de capital social, que está 
em todo o país. Temos 142 agências, estamos este ano em 

Terá sido esse o problema?
O problema de Portugal é que para cada 100 de  

crédito, o endividamento é 150. Não foram as poupanças 
dos portugueses que permitiram fazer os empréstimos, mas 
os empréstimos do exterior, por isso é lógico que quando a 
situação em Portugal começou a ser um bocado mais difícil, 
as empresas e os bancos do exterior que ajudaram Portugal 
quiseram sair. Quando há dúvidas, os bancos retiram-se. E 
se um sai, os outros querem sair todos. E isso provoca a 
falência. Normalmente os Estados não vão à falência, mas 
as empresas sim. 

O Estado também pode ir à falência.
O Estado dificilmente vai à falência. O que pode aconte- 

cer é que fique numa situação mais difícil. Sobretudo em 
África, naqueles países com mais dificuldades económicas, 
é perdoada a dívida. Não é o caso português, Portugal não 
precisa que lhe perdoem a dívida e acho que as coisas vão 
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Besides banking you are also a landowner. Does 
your interest in farming estates have to do with the 
fact that you grew up in a village in Portugal?

Yes. I like country life. I have had an estate in the south 
region for about 15 years, and since this I have bought other 
estates. They provide me with a way of feeling that we are 
building something besides banking activity.

Are you a landowner who likes getting his  
hands dirty? 

I don’t do it much. If there’s a cow that is calving and I 
need to go there and help pull out the calf, I would be able to 
help, but I won’t say that I am a manual worker; I’m not.

Can you see yourself giving up banking in a few 
years and dedicate your time exclusively to your estates?

I think that there will be a time in which I will have to 
give up my place at the bank to someone else. I am 59 years 
old; I think I have four or five more years of banking in me, 
but I am already preparing my replacement.

obras em mais de 20 balcões, vamos continuar a ajudar  
Angola a crescer, queremos crescer também com o  
crescimento de Angola, e aquilo que esperamos é continuar 
a ser um banco de referência. 

É Presidente do Conselho de Administração do  
BIC há seis anos, mas a sua ligação à banca começou 
muito cedo.

Comecei a trabalhar na banca em 1966, há quase 45 anos. 
Já passei por cinco bancos e tenho essa experiência acumulada. 

O que fazia aos 14 anos no banco?
Comecei por arquivar fichas. Ao fim de dois ou três anos 

o chefe de uma das áreas onde eu estava, que já nessa altura 
era a preparação do conselho de crédito, uma área de muitas 
responsabilidades, foi despedido e passado algum tempo eu 
estava a fazer a função dele. 

Fiz o Curso Comercial à noite, o bacharelato no Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração à noite, fiz o 
ISCTE, Gestão de Empresas, à noite, e tive sempre tempo 
para fazer sempre parte das associações de estudantes, dos 
conselhos pedagógicos... É tudo uma questão de organização 
e de prioridades. 

Além de banqueiro é fazendeiro. Este seu interesse 
pelas fazendas terá que ver com o facto de ter crescido 
numa aldeia em Portugal?

Sim. Eu gosto da vida do campo, há cerca de 15 anos 
que tenho fazenda na região Sul e depois disso já me apa-
receram outras fazendas. Elas são uma forma de sentirmos 
que estamos a construir mais alguma coisa para além da 
actividade bancária.

É um fazendeiro que põe as mãos na terra?
Não ponho muito. Se houver uma vaca que esteja a parir e 

for necessário ir lá ajudar a puxar a cria, sou capaz de ajudar, 
mas não vou dizer que sou um trabalhador braçal; não sou. 

Vê-se daqui a alguns anos a abandonar a actividade 
bancária e a dedicar-se exclusivamente às fazendas? 

Acho que vai haver um momento em que vou ter de 
ceder o lugar a outro no banco. Estou com 59 anos, acho 
que ainda tenho mais quatro ou cinco anos de actividade 
bancária, mas já estou a preparar a minha substituição. 

E quando sair, ficará em Angola ou voltará para  
Portugal?

Nunca regressarei totalmente a Portugal, porque  
gosto muito de Angola, é o meu segundo país. Depois de 
eu sair de Angola, em 1975, estive em Portugal até 1992, e  
sentia a nostalgia e a vontade de regressar a Angola.  
Quando me telefonaram do Banco do Fomento, porque  
andavam à procura de um director que quisesse abrir  
Angola, disponibilizei-me a vir no dia seguinte. O país  
estava muito diferente do que estava em 1975, havia mais 

“Eu gosto da vida do campo, há cerca de 15 anos 
que tenho fazenda na região Sul e depois disso 
já me apareceram outras fazendas. Elas são uma 
forma de sentirmos que estamos a construir mais 
alguma coisa para além da actividade bancária.
 
I like country life. I have had an estate in 
the south region for about 15 years, and 
since this I have bought other estates. They 
provide me with a way of feeling that we 
are building something besides banking 
activity.  

”
And when you leave, will you stay in Angola or 

return to Portugal?
I will never fully return to Portugal, because I really 

like Angola; it’s my second country. After leaving Angola in 
1975, I was in Portugal until 1992, and I was missing it 
and wanted to return to Angola. When they called me from 
the Banco do Fomento, because they were looking for a director 
who wanted to open in Angola, I made sure I would be able to 
come the following day. The country was very different to what 
it had been in 1975; there were more problems, the elections 
were yet to be held, much was missing and there were many 
difficulties. I agreed to come and take on a bank in this situa-
tion. Above all I agreed to help Angola to have credible banks. 
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problemas, ainda não tinham sido realizadas as eleições,  
havia muitas carências e dificuldades, e eu aceitei vir assumir 
um banco nessa situação. Sobretudo assumi o ajudar  
Angola a ter bancos credíveis. Porque a verdade é que quando 
abrimos em Angola, para levantar moeda nacional, os clientes 
tinham de pagar comissões. Ora, no banco que abrimos em 
Angola nada disso aconteceu e procuramos trazer credibili-
dade ao sistema bancário, acabar com os esquemas dentro 
da banca. E isso não foi fácil, mas a verdade é que acabámos 
com grande parte desses esquemas que existiam, porque as 
pessoas estavam habituadas a isso, a criar dificuldades para 
ter facilidades. Na banca hoje tudo isso está ultrapassado 
porque há concorrência forte e cada um tem de fazer o  
melhor se quiser crescer.

Sente-se então um dos grandes responsáveis pela 
credibilidade dos bancos angolanos?

Acho que os meus concorrentes, se quiserem ser sérios, 
têm de dizer que demos um contributo forte para que o 
mercado se regulasse, para que houvesse credibilidade, para 
que a banca funcionasse. 

Because the truth is that when we opened in Angola, to draw 
out the national currency, customers had to pay commission 
charges. Now, in the bank we opened in Angola none of this 
happened, and we strove to bring credibility to the banking 
system, to end with scheming within banking. And this was 
not easy, but the truth is that we put an end to the majority 
of this scheming that existed, because people were used to this, 
to creating difficulties to have facilities. In banking today this 
is all bypassed because there is strong competition and every 
bank has to do its best if it wants to grow.

Do you feel as if you are one of those responsible 
for making Angolan banks credible?

I think that my competitors, if they were to be serious, 
would have to say that we made a strong contribution in 
regulating the market, in there being credibility, in making 
banking work.

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de 
Photographs by Manuel Teixeira
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Casa Kimball
Simplicidade Luxuriante
Lush Simplicity
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É ao largo da América Central, entre o azul cristalino do Mar do Caribe e das  
dispersas ilhas das Caraíbas, que a casa Kimball emerge toda a sua beleza simples, porém singular, 
localizando-se na área mais inóspita da costa Norte da República Dominicana.

O gabinete de arquitectura norte-americano Rangr foi comissionado para projectar um refúgio na ilha capaz de albergar a 
família do cliente, grupos de amigos do mesmo, além de poder funcionar como uma villa de luxo para alugar.

Impreterivelmente o espaço assumiu feições contemporâneas, mas primou pelo uso de materiais autóctones e meios 
básicos de construção. Deste modo, toda a estrutura da habitação, com 2050 m² de área interior e exterior coberta, foi exe-
cutada em betão armado revestido com uma pedra local de tom coral. As amplas janelas da casa Kimball foram delineadas 
em madeira maciça por carpinteiros da região.
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Off the shore of Central America, between the sparkling blue of the Caribbean Sea and the 
scattered islands of the Caribbean, the Casa Kimball reveals its simple yet unique beauty in full, standing 
in one of the inhospitable parts of the northern coastline of the Dominican Republic.

North American architecture practice Rangr Studio was commissioned to design an island refuge able to house the client’s family 
and groups of friends, and also workable as a luxury rental villa. 

Boasting essentially contemporary features, the property favours the use of local materials and basic means of construction. As a 
result the entire structure of the property, with an interior and covered exterior area of 2050 square metres, was made of reinforced 
concrete, coated in a local coral coloured stone. The large windows of the Casa Kimball were made of South American hardwood by 
carpenters from the region.  

A residência foi concebida para se resguardar dos olhares de lotes vizinhos, proporcio- 
nando uma sensação mais elevada de um vasto horizonte além mar…

Abertos directamente para o exterior, as zonas interiores são naturalmente arrefecidas através da circulação da brisa 
marítima, anulando a necessidade de ar condicionado. 

A singeleza luxuosa da casa Kimball ultima-se na piscina de 45 metros que cria uma linha infinita e transparente de água 
até ao mar. Os terraços na orla do penhasco ficam ocultos, enquanto o rugido das ondas a embater nos rochedos sobressai 
entre o brando silêncio da paisagem insular.
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The residence has been designed to be protected from views of neighbouring villas, heightening 
the experience of the vast horizon beyond. 

Open directly to the exterior, the interiors of the house are cooled naturally by the circulation of sea breezes, doing away with the 
need for air conditioning.

The luxurious uniqueness of the Casa Kimball is topped by the 45-metre swimming pool, which creates an infinite and transparent 
edge of water in front of the ocean. The terraces at the cliff ’s edge remain hidden, while the roar of waves breaking on the rocks below 
intersperses the peaceful silence of the island landscape.

www.rangr.com
Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs by Paul Warchol 
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Herdade em Rio Maior
Luxo Ribatejano
Ribatejo Luxury

Desfrutando de uma localização sin- 
gular, a exclusiva Herdade em Rio Maior 
garante a serenidade e beleza única da 
paisagem ribatejana e do Oeste, sem esquecer 
a proximidade a Lisboa, mas também às melhores praias 
nacionais e à Lagoa de Óbidos.

A excepcionalidade do lugar define-se pelos seus 400 
hectares dos quais surge a excelência clássica de um palácio 
do Séc. XIX. Os seus 600 m² distinguem-se pelas suas feições 
e caracteres peculiares de influência francesa. Interiormen-
te, o espaço revela-se ainda mais elegante pela decoração 
aprimorada e pelos distintos tectos trabalhos e pintados 
à mão com diversas ilustrações. 

Enjoying a unique location, this exclusive 
estate in Rio Maior ensures the serenity and 
unique beauty of the Ribatejo landscape and 
that of Portugal’s “Oeste” region, with Lisbon 
surprisingly close at hand, joined by some of the nation’s finest 
beaches and Óbidos Lagoon. 

The exceptional nature of the place is defined throughout its 
400 hectares, within which we find the classic excellence of a 19th 
century palace. The 600 square metres of the palace stand out 
for their French influences design and flair. Inside the elegance 
steps up a gear, through stunning décor and outstanding cei-
lings, crafted and painted by hand with a series of illustrations. 
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O paço dispõe ainda de uma capela privada, casas de apoio e duas cavalariças, além 
de um fantástico salão de festas.

Uma paisagem irrepreensivelmente bela e verdejante, de fazer perder a linha do horizonte, contrasta com o vasto 
lago da herdade… Pormenores ímpares que atraem águias, falcões, patos e 
flamingos que ali passam e desejam refugiar-se.

A acrescentar aos excelsos jardins que embelezam o local, cerca de 40 
hectares do terreno são ocupados por uma extensa vinha particular que 
goza de uma exposição solar durante todo o dia graças ao micro clima 
sentido na região. 

Particularidades que fazem com que a Herdade em Rio Maior seja 
serenamente sublime e deleitosa, um espaço único onde se pode saborear 
um vinho de excelente qualidade e, acima de tudo, restrito, uma vez que 
ainda não é exportado. 

The stately home also has a private chapel, support houses and two stables, as well as a fantas-
tic events hall.

The impeccably beautiful and lush landscape, stretching out as far as the eye can see, contrasts with the estate’s huge lake...  
Exceptional details that attract eagles, falcons, ducks and passing flamingos, looking for a refuge to stop.

The amazing gardens embellishing this setting are joined by about 40 hectares of private vineyards, enjoying sun exposure 
throughout the year thanks to the region’s microclimate.

Features that make this estate in Rio Maior a serenely sublime and delightful place, a unique venue where you can sample fine 
quality and exclusively Portuguese wine as it is yet to be exported.

Promoção | Exclusive sales promotion
Lic. AMI n.º 7946 | Contactos/Contacts: +351 229 021 601 
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu
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Marina Bay Sands 

O munDO 
TODO Em 

SIngApuRA
  

The whole world in Singapore
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Do alto das três torres futuristas com a maior piscina infinita do mundo, as vistas 
sobre a agitada Singapura são inacreditáveis. Como se a cidade estivesse de repente 
e literalmente aos nossos pés. No entanto, não é só lá em cima, no topo do Marina Bay Sands, que este resort, 
que congrega em si um dos maiores casinos da cidade-estado, impressiona. Todo o projecto, com assinatura do arquitecto 
israelense Moshe Safdie, foi pensado para surpreender. 

O espanto começa nas dimensões do hotel: tem 2560 quartos e suítes, de dimensões generosas e decoração luxuosa, 
com vistas de mar ou sobre Singapura. O resort inclui um dos maiores casinos da cidade, com 15 mil metros quadrados, 
13 jogos diferentes e 600 mesas de jogo. A gastronomia é outros dos pontos fortes do Marina Bay Sands, já que os visitantes 
têm à disposição sete restaurantes conduzidos por sete Chefs de cozinha de renome internacional, para que as opções à hora 
das refeições sejam sempre muitas e variadas. 

From rooftops of the three futurist towers with the world’s largest infinity pool, the views over 
busy Singapore are truly unbelievable – as if the city were suddenly and literally at your feet. 
But the Marina Bay Sands Resort, home to one of the city-state’s largest casinos, impresses in other ways and other places other than 
way up high on its rooftops. The entire project, with design by Israeli architect Moshe Safdie, has been created to astound. 

The amazement begins with the dimensions of the hotel: it has 2560 rooms and suites, of generous proportions and luxurious 
décor, with views to the sea or over Singapore. The resort contains one of the city’s largest casinos, with an area of 15,000 square 
metres, 13 different games and 600 gambling tables. Gastronomy is another highlight at Marina Bay Sands, with guests able to 
choose from seven restaurants headed by seven internationally renowned chefs, ensuring that meal options are as plentiful as they 
are varied.
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Para além disso, o resort tem ainda um dos melhores centros comerciais de Singapura, 
espectáculos da Brodway todas as noites (o Rei Leão, da Disney, está permanentemente em cartaz) e o 
ArtScience Museum, o primeiro museu do mundo de arte e ciência, desenhado em forma de flor de lótus, num gesto de 
boas-vindas aos visitantes. 

Está quase tudo neste Marina Bay Sands. Quase não é necessário deixar os muros do resort para se poder usufruir 
de umas férias recheadas de entretenimento, cultura e lifestyle. 

Besides this, the resort also has one of Singapore’s best shopping centres; Broadway shows every 
night (Disney’s Lion King is permanently showing); and the ArtScience Museum, the first museum combining art and science, 
designed in the shape of a lotus flower, in a gesture of welcome for visitors.

You’ll find almost everything at Marina Bay Sands, meaning you won’t have to leave the resort’s limits to enjoy a holiday packed 
with entertainment, culture and lifestyle. | www.marinabaysands.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Marina Bay Sands

Memorando sobre condicionalismos 
à politica económica

Das negociações entre o Governo Português (envolvendo, ainda, os partidos democráticos e os parceiros sociais) e a 
Comissão Europeia / BCE / FMI resultou um Memorando que, nas suas grandes linhas gerais, se apresenta positivo.

Estabelecem-se objectivos, devidamente calendarizados, define-se uma metodologia e apontam-se, inclusive, algumas 
medidas, sendo, ainda, certo não existirem grandes alternativas à proposta apresentada.

Talvez se possa discordar num ou noutro aspecto parcelar com o Programa apresentado, mas, globalmente, trata-se de um 
bom documento de trabalho que deverá servir de base à acção governativa do Executivo nos próximos três anos.

Todavia, para que o referido Programa de Acção Estratégica resulte, é preciso que possamos contar com um bom Governo, 
com uma maioria absoluta e com estabilidade político-social.

Um Governo que represente a maioria dos portugueses e que tenha, simultaneamente, capacidade para dialogar com 
os parceiros sociais.

Um Governo que disponha do apoio de técnicos competentes, empenhados em materializar os objectivos definidos 
de uma forma consistente.

Um Governo que integre pessoas sérias e independentes de grupos de interesses, que procurem estar acima de qualquer 
suspeita de falta de isenção e que tenham, verdadeiramente, presente a ideia de serviço público.

Caso contrário, estaremos confrontados com mais uma oportunidade perdida.
No próximo dia 5 de Junho, devemos ter em conta os nossos valores e os nossos ideais.
Mas, devemos, também, pensar numa opção que tenha, essencialmente, que ver com Seriedade, Competência 

e Empenhamento no Serviço Público.
Ao fim e ao cabo, está em causa continuarmos a ter ou não razões para nos orgulharmos de ser portugueses.

Concerning the memo on restrictions 
to economic policy

The negotiations between the Portuguese government (also involving the democratic parties and social partners) and the European 
Commission / ECB / IMF resulted in a memo, which, in its general overtones, is a positive document.

Duly scheduled objectives are established, a methodology is defined and some measures are also put forward, while it also certain that 
there are no major alternatives to the presented proposals. 

You could possibly disagree with one or another partial aspect of the presented programme, but, overall, this is a good working document, 
which should serve as a foundation to government action in the coming three years.

However, for the referred Strategic Action Programme to work, we need to count on a good government, with an absolute majority and 
with political and social stability.

A government that represents the majority of the Portuguese and that at the same time is able to talk with social partners.
A government that has the support of competent technicians, committed to the firm achievement of the defined objectives.
A government that contains serious people, not tied to interest groups, who strive to be above any suspicions of lack of exemption, and 

who really have the idea of public service at the fore. 
Otherwise we will be faced with yet another missed opportunity.
This June 05, we should all keep our values and our ideas in mind.
But we should also think about an option, which basically relates to seriousness, competence and determination in public service.
At the end of the day, this is a question of whether we still have reasons to be proud of being Portuguese or not. 

A Opinião de António Rebelo de Sousa Opinion
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Crystals CityCenter

CIDADE 
CRISTALInA

  

Crystalline City

1
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No meio da já radiante Las Vegas Boulevard, a empresa MGM decidiu abrilhantar 
ainda mais a zona com o MGM Mirage Center. Uma “cidade” vertical que combina num único núcleo 
urbano 2700 residências particulares, dois boutique hotéis, um casino resort, de 61 andares, com quatro mil quartos.

Entre diversos arquitectos intervenientes neste grande projecto, concluído no final de 2009, Daniel Libeskind foi eleito 
para desenhar o novo espaço comercial, o Crystals CityCenter, a área comercial e de entretenimento, com cerca de 46 452 
m², parte integrante do complexo Mirage Center.

A fachada metálica e vítrea anuncia que o Crystals CityCenter não é um tradicional centro comercial. No interior, 
os ângulos provocadoramente dramáticos propiciam extraordinárias clarabóias que funcionam como o pano de fundo 
a lojas de luxo e a restaurantes exclusivos.  

In the middle of the already sparkling Las Vegas Boulevard, the company MGM has decided 
to add further to the glitter with the MGM Mirage Center. A vertical “city” combining in a single urban 
centre 2700 private residences, two boutique hotels, and a resort casino developing over 61 floors with four thousand rooms.

Among the many architects involved in this major project, completed at the end of 2009, Daniel Libeskind was chosen to design 
the new shopping space – Crystals CityCenter, the shopping and entertainment area covering some 500 thousand square feet, part 
of the Mirage Center complex.

The metal and glass façade proclaims that the Crystals CityCenter is not a traditional shopping centre. Inside the provocatively 
dramatic angles produce extraordinary skylights that work as a backdrop to the luxury shops and exclusive restaurants.

2

3

4
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The public areas are brightened up with monumental water features in the entrance, cafés and a large stairway leading 
to Casino Square.

But the exceptionality of Crystals CityCenter also lies in its environmentally aware practices and materials. In 2009 the 
development was awarded LEED Gold® Core & Shell certification, thus making the world’s largest shopping centre to receive this 
level of recognition from the U.S Green Building Council. | www.daniel-libeskind.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias por Photographs by: 1 ©Robert Polidori; 2, 3 ©Alexander Garvin; 4, 6 ©Scott 
Frances; 5, 7, 8 ©CityCenter Land LLC

The aim of Suzette Jerónimo is to help the people of Benguela 
to have access to books, and to continue to educate them. This is 
what makes her happy – living among her books and among her 
own kind. “Our homeland is where we feel good”, she concludes.

The aim of Suzette Jerónimo is to help the people of Benguela 
to have access to books, and to continue to educate them. This is 
what makes her happy – living among her books and among her 
own kind. “Our homeland is where we feel good”, she concludes.

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs 
by Coiso 

As áreas públicas de circulação são animadas com monumentais jogos de água na entrada, cafés e uma grande escadaria 
que leva à Casino Square.  

Porém, a excepcionalidade do Crystals CityCenter reside também nas suas práticas e materiais ambientalmente 
conscientes. Em 2009, o empreendimento ganhou a certificação LEED Gold® Core& Shell tornando-se assim no maior 
centro comercial do mundo a receber semelhante reconhecimento do Green Building S. U. Council.   

7
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Professora Catedrática da Universidade Nova de Lisboa | Professor at the Universidade Nova de Lisboa

Para quando um
cluster do mar português?

O Livro Verde sobre a Europa Marítima (2006) deu o primeiro passo para uma estratégia global para a Europa do Mar. 
Daqui resultou a criação da European Network of Maritime Clusters, com os “clusters marítimos” a serem apontados como 
o instrumento de desenvolvimento nesta matéria.

Dos Estados Membros com potencial marítimo apenas a Grécia, Portugal e a Roménia não têm cluster nacional consti-
tuído. Portugal está pois atrasado na criação de um cluster marítimo face a outros países europeus.

O autor do conceito de “cluster” foi Michael Porter, da Universidade de Harvard, que o vê como uma abordagem, liderada 
por empresas abertas ao mercado internacional, mas capazes de integrarem uma estratégia colectiva entre diferentes parceiros 
(universidades, centros de I&D, banca).

Muito se tem falado da constituição do cluster marítimo português, em particular após a publicação do trabalho coor-
denado pelo Prof. Êrnani Lopes sobre o “hyper-cluster” do mar. Estimativas apontam para que a economia do mar represente 
entre 5 a 6% do PIB português. Mas o potencial de crescimento é enorme. 

O País detém já a maior Zona Económica Exclusiva da EU (5/6 do total) e com o potencial alargamento da Área de Gestão da 
Plataforma Continental (em negociações na ONU) passaremos a ser o 7º maior país do mundo em área (7/8 da ZEE europeia). 

Acresce que vários países da CPLP (Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil) serão também à partida amplamente benefi-
ciados com este alargamento, o que poderá levar-nos a pensar num futuro “mare nostrum” lusófono…

O cluster do Mar deverá colocar a trabalhar em conjunto sectores como: Turismo, Náutica de Recreio e Cruzeiros; Portos 
e Transportes Marítimos; Pescas, Aquacultura e indústrias conexas; Construção e Reparação Naval; Indústrias de Tecnologia 
Oceânica; Biotecnologia marítima; Recursos Minerais; Hidrocarbonetos e Hidratos de Metano; Energias Renováveis (das 
marés, eólica).

Oxalá saibam os Portugueses juntar esforços e trabalhar para um fim comum!

When does Portugal get its maritime 
cluster?

The Green Paper on European Maritime Policy (2006) took the first step towards a global strategy for Europe of the Sea. The paper led 
to the creation of the European Network of Maritime Clusters, with the clusters listed as the development instrument in this area.

Of the Member States with maritime potential, only Greece, Portugal and Romania are yet to have created a national cluster. 
Portugal is thus behind in the creation of a maritime cluster with relation to other European nations.

The man behind the cluster concept was Michael Porter, from Harvard University, who sees it as an approach led by companies open to the 
international market, but able to be part of a collective strategy between different partners (universities, research and development centres, banking).

Much has been said about the creation of a Portuguese maritime cluster, especially after the publication of the work coordinated by 
Professor Êrnani Lopes on the “hyper-cluster” of the sea. Estimates point to the maritime economy representing 5 to 6% of the Portuguese 
GDP. But the potential for growth is huge.

The country already has the largest Exclusive Economic Zone in the EU (5/6 of the total) and with the potential extensions in the 
continental shelf management area (under negotiation in the UN), we would then become the 7th largest country in the world in terms of 
area (7/8 of the European EEZ).

Also, many CPLC countries (Cape Verde, São Tomé and Príncipe, Brazil) would greatly benefit from the outset from these extensions, 
which could lead us to think of a future lusophone “mare nostrum”. 

The maritime cluster should get sectors working together, including: Tourism, Sailing and Cruises; Ports and Maritime Transport; 
Fishing, Aquaculture and associated industries; Naval Construction and Repair; Oceanic Technology Industries; Maritime Biotechnology; 
Mineral Resources; Hydrocarbons and Methane Hydrates; Renewable Energies (sea and wind).

Let’s hope the Portuguese can join forces and work together towards this common goal!

A Opinião de Regina Salvador Opinion
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MANUEL ANTÓNIO PINA

E a verdade da poesia
The truth of poetry

Poeta, escritor de contos infantis, cronista. Manuel António Pina, o vencedor do Prémio Camões, 
o galardão mais importante da literatura portuguesa, é tudo isto porque não consegue ser outra coisa. E é-o 
desde criança, altura em que começou a escrever poemas para afastar pesadelos. Hoje, continua a exorcizar 
medos através da escrita: “Cantar, falar alto, é uma forma de encher a sala, para vencer o medo. E no fundo, 
a poesia é falar alto”, segreda.

Poet, writer of children’s stories, columnist. Manuel António Pina, this year’s winner of the Camões Prize, the 
most important award in Portuguese literature, is all these things as he could never be anything else. He’s been this 
way inclined since childhood, when he started writing poems to ward off nightmares. Today he continues to exorcise 
his fears through the written word. “Singing, talking out loud, is a way of filling the room, of overcoming fear. And 
poetry is basically talking out loud,” Pina confesses.

Acha que o júri que lhe atribuiu o Prémio Camões 
quis premiar o poeta, o escritor de contos infantis ou 
o cronista?

Não sei o que se passou lá, o que sei é o que vi nos jor-
nais, e na justificação deles metiam tudo, com a poesia no 
centro. O Luís Miguel Queirós disse no Público, no próprio 
dia, que há canais de comunicação permanentes entre os 
contos infantis, a poesia e as crónicas. E é verdade. 

Mas e o Manuel, acha que há alguma das vertentes 
que merece ser mais premiada?

Se quer que lhe diga não vejo que isto se justifique muito. 
Ainda no outro dia disse isto à ministra, quando ela me tele-
fonou. E ela disse: “Isso se calhar é modéstia”. Não, se calhar 
é arrogância. Porque acho que sou capaz de fazer melhor. 

Além do Eugénio de Andrade, foram premiados 
Sophia de Mello Breyner, Pepetela, Agustina Bessa- 
-Luís, Lobo Antunes… É admirador de algum deles?

Da Sophia, sim. O Pepetela não conheço. Da Agustina 
gosto muito. Do Saramago também li uns bocadinhos. 

Sente-se encaixado no meio destes autores?
Sinto-me um bocado desconfortável, porque são muitas 

estátuas para o meu gosto.

Estátuas? O Lobo Antunes, por exemplo, ainda é vivo.
Sim, mas é uma estátua mais ou menos viva. Por acaso, 

do Lobo Antunes, gostei do que li. Até das crónicas gosto 

Do you think that the jury gave you the Camões 
Prize to award the poet, the children’s story writer 
or the columnist?
I don’t know what happened there; what I know is what I 
read in the newspapers, and in their reasoning they included 
everything, with poetry at the centre. On the day the award 
was announced Luís Muguel Queirós said in the Público 
newspaper that there are permanent channels of communi-
cation between children’s stories, poetry and newspaper 
columns. And this is true. 

But personally, do you do believe one of your areas 
of writing deserves the prize more than the others?
If you must know, I find the whole thing inappropriate. Just the 
other day I said the same thing to the minister when she called 
me. And she said: “Maybe this is modesty talking”. No, maybe 
it’s arrogance. Because I think I am capable of doing better.

Other prize winners have included Eugénio de 
Andrade, Sophia de Mello Breyner, Pepetela, Agustina 
Bessa-Luís, António Lobo Antunes... Are you a fan 
of any of these?
Of Sophia, yes. I don’t know Pepetela. I really like Agustina’s 
work. I’ve also read a little of Saramago.

Do you feel you fit into this group of authors?
I feel a little uncomfortable, because there are too many statues 
for my taste.
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bastante. E curiosamente já tenho escrito coisas um bocado 
desagradáveis sobre ele. É sobretudo por aquela vaidade, 
que às vezes até é enternecedora. Também já escrevi crónicas 
a pôr-me do lado dele, sobretudo quando os militares lhe 
queriam bater, ainda recentemente. 

Falemos da sua poesia. É o género de que mais gosta?
Não gosto muito de falar da minha poesia. É que a minha 

poesia é tudo o que eu tenho a dizer sobre ela. Porque não é 
uma relação que se possa explicar inteiramente do ponto de 
vista racional e eu sou muito racional. 

Porque a poesia não se escreve com sentimentos, 
já o disse.

Com a memória deles, talvez. E com palavras, sobretudo. 
Conhece a história do Mallarmé? Ele um dia foi visitar o 
ateliê do Degas e este disse-lhe: “ah, quem me dera ter o 
seu talento para escrever, porque tenho ideias fantásticas 
para poemas”. E o Mallarmé respondeu-lhe: “está muito 
enganado, meu caro amigo, a poesia não se faz com ideias, 
mas com palavras”. E é verdade. O que acontece é que as 
palavras são seres muito dúcteis, que podem gerar ideias, 
sentimentos e sonoridades. A poesia tem um elemento fun-
damental que é o ritmo. E nisso está muito próxima da mú-
sica e da vida. Porque a vida é ritmo. Inspiração - expiração, 
dia - noite, Primavera – Verão – Outono – Inverno. 

Sonhava ser poeta em miúdo?
Não. Queria ser bombeiro, cheguei a querer ser santo.

E agora é ateu.
Sim. Agora quero ser astrónomo. Também gostava 

de trabalhar no Laboratório do Acelerador de Partículas 

Statues? António Lobo Antunes, for example, is 
still alive. 
Yes, but he’s more a less a living statue. Actually, I have enjoyed 
what I have read by Lobo Antunes. And I really liked his col-
umns. Strangely I’ve already written slightly unpleasant things 
about him. It’s primarily about that vanity, which at times can 
be touching. I’ve also written articles siding with him, especially 
when the military wanted to attack him, just recently.

Let’s talk about your poetry. Is this the genre you 
like the most?
I don’t like to talk about my poetry much. My poetry says eve-
rything I have to say about it. Because this is not a relationship 
that can be fully explained from a rational point of view and 
I’m very rational.

Because, as you’ve said, poetry is not written with 
feelings.
With the memory of them, perhaps. And primarily with 
words. Do you know that story about Mallarmé? He visited 
Degas one day in his studio and the artist said to him: “Oh, 
if only I had your talent for writing, because I have such fan-
tastic ideas for poems”. And Mallarmé replied: “You’re got it 
all wrong my dear friend, poetry isn’t about ideas, it’s about 
words”. And this is true. What happens is that words are very 
ductile beings, which can generate ideas, feelings and sounds. 
Poetry has a fundamental element – rhythm. And in this it is 
very close to music and to life. Because life is rhythm. Breathe 
in, breathe out; day, night; spring, summer, autumn, winter.

Did you dream about being a poet when you were 
a child?
No. I wanted to be a fireman; I even wanted to be a saint.

And now you’re an atheist?
Yes. Now I want to be an astronomer. I would also like to 
work in the European Laboratory for Particle Physics, to see 
the infinitely large and the infinitely small. You see, they’re 
poetic. Just now you were talking about why I like poetry: my 
relationship with poetry is a sense that this is true. Novalis of-
ten said “the more poetic the truer it is”. I like to say that the 
opposite is also true: the truer it is the more poetic. And what 
is it that happens in the infinitely large and in the infinitely 
small? You feel that this is true, but reason cannot reach it, 
it skids by.

Has the Camões Prize helped to reduce your 
insecurity?
If you must know, no it hasn’t. I liked being given it; we all 
like to be loved. But I say to you with just the same sincerity 
that I believe that it will change absolutely nothing in my life. 
For I am fully aware that my work is no better or worse for 
having received a prize – I don’t even like using the expres-
sion ‘my work’.

Because it’s a posthumous expression?
It’s too much; I don’t have any work. I’ve written a few books; 
the word “work” gives the idea of a size that doesn’t exist. It 
could also be a matter of parallax; I’m so close I can’t see the 
forest for the tree. 
But, nonetheless, if I feel confident one day, I’ll stop writing. 
I only write because I’m insecure.

Poesia, saudade da Prosa [Poetry, longing for Prose] 
is the title of your new book.
It’s also the title of a poem. Actually, it’s not the title, it’s the 
first verse. 

Europeu, ver o infinitamente grande e o infinitamente 
pequeno. Sabe, são poéticos. Há pouco estava a falar de porque 
é que gosto de poesia: a minha relação com a poesia é um 
sentimento de que aquilo é verdade. O Novalis diz muitas 
vezes que “quanto mais poético, mais verdadeiro”. Eu cos-
tumo dizer que o inverso também é verdade: quanto mais 
verdadeiro, mais poético. E o que é que acontece no infini-
tamente grande e no infinitamente pequeno? Sente-se que 
aquilo é verdade, mas a razão não o alcança, patina. 

O Prémio Camões serviu para lhe diminuir a 
insegurança?

Se quer que lhe diga, não. Gostei de o ter recebido, todos 
nós gostamos de ser amados. Mas digo-lhe com a mesma 
sinceridade que acho que não vai alterar absolutamente 
nada a minha vida. Para já porque tenho plena consciência 
que não é por ter recebido um prémio que a minha obra é 
melhor ou pior – eu até nem gosto de utilizar a expressão 
‘a minha obra’.

Por ser uma expressão póstuma?
É demais, eu não tenho obra nenhuma. Aquilo são uns 

livros, mas a palavra obra dá ideia de uma dimensão que 
aquilo não tem. Também pode acontecer que seja um erro 
de paralaxe, que estando eu muito próximo veja a árvore 
e não a floresta. 

Mas, portanto, se algum dia me sentir seguro deixo de 
escrever. Eu só escrevo porque sou inseguro. 

Poesia, saudade da Prosa é o título do seu novo livro.
É também o título de um poema. Aliás, não é um título, 

é o primeiro verso.

Que diz, “Poesia, Saudade da Prosa;/Escrevia ‘tu’, 
Escrevia ‘rosa’;/Mas nada me pertencia”.

Aquilo é sobretudo sobre a poesia já estar carregada de 
metáforas. Está lá um poema, A Um Jovem Poeta, que diz 
assim: “Procura a rosa./Onde ela estiver/estás tu fora de ti. 
Procura-a em prosa, pode ser/que em prosa ela floresça/ 
ainda sob,/tanta metáfora;”. 

Mas não gosta muito de prosa.
Não, mas aqui a prosa é mais a ideia da prosa do mundo. 

A ideia do real depois das metáforas todas. A rosa é um exem-
plo, uma metáfora do resto. É “a própria morte à terceira 

“À noite tinha pesadelos, acordava, acendia a luz 
e tentava fazer versos sobre eles. (…) Era uma 
maneira de exorcizar os medos
  
I would have nightmares, wake up, turn on the light 
and try to write poems about them. (...) It was way 
of exorcising fears. 

”
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“Poetry, Longing for Prose;/I wrote ‘you’, I wrote 
‘rose’;/But nothing was mine”. What does this say?
This is mostly about poetry being loaded with metaphors. 
There’s a poem, To A Young Poet, which says this: “Look for 
the rose./Wherever it is/you are outside yourself. Look for it in 
prose, it may be/that it flourishes in prose/ even under/so much 
metaphor;”. But you don’t like prose very much.
No, but here prose is more the idea of prose of the world. The 
idea of the real after all the metaphors. The rose is an example, 
a metaphor for the rest. It is “death itself in the third stanza 
already being a problem of style”. Which is something that I 
discovered when I was very young. I would have nightmares, 
wake up, turn on the light and try to write poems about them. 
In talking about the nightmare, I was now confronted with 
matters of expression, with the right word to use for it, and so I 
forgot the nightmare. It was way of exorcising fears.

This is one of my favourite poems of yours: “I 
return slowly to your/smile like someone coming 
home...”Do you still remember the Manuel António 
Pina who wrote this poem, back in 1974?
So I don’t remember...He was a guy going out with a girl and 
this poem was all about this. Actually, I mention this same 
smile in another poem, which begins like this: “Between my 
life and my death/the Atlética Funeral Home, Armadores, 
founded in 1888, suddenly pops up/Then, flocking to this 
place, so afflicted, your vacant smile/and the vacant way you 
say your esses” – she had a Tràs-os-Montes accent. We lived 
together for five years and she left me and at the time my 
world fell apart. It wasn’t a feeling of strangeness, it was a 
feeling of strangitude, because even the word strangeness was 
strange. Then life took its path.

In 1974 you believed in politics, you were involved 
in it, but you lost your belief along the way. When 
did you stop believing?
Little by little. My wife’s grandmother, who is no longer with 
us, said something funny: “you can’t be serious and be in poli-
tics at the same time”. And I violently disagreed with this...
But, I’ll tell you something: you can be serious and work in poli-
tics, but you can’t do it for long; at least you won’t survive it.

In one of your poems you ask: “Will I be able to not be 
afraid of anything?” Have you found the answer yet?
I’m afraid of many things. Of thunderstorms, for example. 
You know, I think that what moves people towards the brink 
of despair and back again is fear. This fear causes us to write 
poetry, to make music. At the end of the day, fear is one of the 
great motors of thought. Even if it’s a metaphysical fear. Do 
you know the poem about fear by Alexandre O’Neill? It’s such 
a fear; the fear of being afraid. Singing, talking out loud is 
a way of filling the room, to overcome fear. Poetry is basically 
talking out loud.  

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de 
Photographs by Abel Andrade

estrofe já ser um problema de estilo”. Que é uma coisa 
que eu descobri quando era muito miúdo. À noite tinha 
pesadelos, acordava, acendia a luz e tentava fazer versos 
sobre eles. Ao falar do pesadelo, estava já confrontado com 
questões de expressão, com a palavra certa para dizer aquilo 
e então esquecia-me do pesadelo. Era uma maneira de exor-
cizar os medos. 

Vou dizer-lhe qual é um dos seus poemas que prefi-
ro: “Regresso devagar ao teu/sorriso como quem volta 
a casa…”. Ainda se lembra do Manuel António Pina que 
escreveu este poema, em 1974?

Então não lembro… Era um tipo que namorava com 
uma rapariga e esse poema era de volta disso. Por acaso, 
até falo desse mesmo sorriso num outro poema, que co-
meça assim: “Entre a minha vida e a minha morte mete-se 
subitamente/A Atlética Funerária, Armadores, Casa fundada 
em 1888/A esse sítio acorrem então, aflitíssimos, o teu vago 
sorriso/e a vaga maneira como dizes os esses” - ela era trans-
montana. Morámos juntos cinco anos e depois ela deixou- 
-me e nessa altura o mundo desabou à minha volta. Não era 
uma sensação de estranheza, era uma sensação de estranhidão, 
porque até a palavra estranheza era estranha. Depois a vida 
seguiu a sua viagem. 

Em 1974, o Manuel acreditava na política, estava 
envolvido nela, mas a crença perdeu-se pelo caminho. 
Quanto deixou de acreditar?

Foi aos bocadinhos. A avó da minha mulher, que já 
morreu, dizia uma coisa engraçada: “não se pode ser sério 
e andar na política ao mesmo tempo”. E eu achava aquilo 
de uma violência… Mas sabe uma coisa: pode ser-se sério e 
andar-se na política, mas não se anda lá muito tempo; pelo 
menos não se sobrevive. 

Há um poema seu em que pergunta: “Serei capaz de 
não ter medo de nada?”. Já descobriu a resposta?

Tenho medo de muitas coisas. De trovoadas, por exem-
plo. Sabe que acho que o que move as pessoas para os abis-
mos do antes e do depois é o medo. É esse medo que nos 
leva a escrever poesia, a fazer música. No fim de contas, o 
medo é um dos grandes motores do pensamento. Mesmo 
que seja um medo metafísico. Conhece o poema do medo 
do Alexandre O’Neill? É um medo assim, o medo de ter 
medo. Cantar, falar alto, é uma forma de encher a sala, para 
vencer o medo. No fundo, a poesia é falar alto.
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Comfort in particular, but also elegance and modernity are an integral part of Tight armchairs. 
Designed by Nicola Gallizia for Molteni & C, the chairs present shapes inspired by the language of origami, and are upholstered 
in leather or fabric, contrasting with the base, with its subtle yet striking form. | www.molteni.it

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Molteni & C

O conforto acima de tudo, mas a elegância e modernidade também 
não são esquecidas nas poltronas Tight. Desenhadas por Nicola Gallizia para a Molteni & C, 
os assentos adoptam formas inspiradas na linguagem do Origami, revestindo-se em pele ou tecido que logo 
contrasta e ressalta da base, com um contorno subtil, porém marcante. 

Molteni & C
Traços Orientais
Oriental Inspiration
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Philips
A Luz do Momento
Light of the Moment

To brighten up every occasion with the most befitting lighting, Philips has created the LivingAmbiance 
range. The intensity and colour of the lights can be changed individually or as a whole through an intuitive remote control. Table, 
floor and ceiling lamps that envelope spaces in an endless array of colours, joined by just the right amount of white light. | www.
livingambiance.philips.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Philips

Para abrilhantar cada ocasião com a luminosidade mais apropriada, a Philips concebeu 
a linha LivingAmbiance. Através de um telecomando intuitivo, pode regular-se a intensidade ou alterar a cor das luzes, 
individualmente ou em conjunto. Candeeiros de mesa, de pé e tecto que envolvem os espaços numa gama infinita de tons 
conjugados com a porção certa de luz branca.
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Skyline Design®

Luxo no Exterior
Outdoor Luxury

Splendid furniture for the height in comfort and enjoyment of exterior settings – this is the 
principle governing Skyline Design®. The character and refinement of each collection are guaranteed in pieces 
expertly crafted by Indian artisans, combined with the very latest in materials. The Jamaica range is proof of a unique excellence, 
with a vast series of solutions for the garden or for the pool area, where the freshness and comfort of white sofas, armchairs, side tables, 
benches, sun loungers and canopied daybeds predominate.  | www.sky-linedesign.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Skyline

Mobiliário esplêndido para o máximo conforto e desfrute dos ambientes exteriores 
é o princípio que rege a Skyline Design®. O carácter e requinte de cada colecção são garantidos em peças 
fabricadas pela perícia de artesãos indianos aliada aos mais recentes materiais. A linha Jamaica é prova de uma excelência 
única, com uma vasta gama de soluções para o jardim ou para a área da piscina, onde a frescura e conforto de sofás, 
poltronas, mesas de apoio, bancos, espreguiçadeiras e dosséis brancos predominam. 
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The Yeatman Restaurant

Varanda de sabores
Veranda of Flavours 

As vistas sobre o velho, poético e histórico casario da cidade do Porto são deslum-
brantes, e a decoração requintada e confortável apela a uma estadia prolongada. Mas não é 
apenas por isso que o restaurante do hotel Yeatman, em Vila Nova de Gaia, é imperdível. É sobretudo pelas suas qualidades 
gastronómicas, da responsabilidade do Chef Ricardo Costa, detentor de uma Estrela Michelin, que pretende proporcionar 
aos visitantes uma experiência enogastronómica única. A grande aposta são os sabores típicos portugueses, com grande 
predomínio para os peixes frescos e os mariscos e para as especialidades regionais, que chegam ao prato com uma apresen-
tação contemporânea, digna dos melhores restaurantes gourmet do mundo. 

The views over the old, poetic and historic houses of the city of Oporto are stunning, and the 
sophisticated and comfortable décor makes you want to stay all the longer. But there are other reasons 
than these that make the Hotel Yeatman, in Vila Nova de Gaia, so irresistible. Primarily its gastronomic powers, unleashed by 
Michelin Star Chef Ricardo Costa, whose goal is to provide guests with a unique dining experience. The star attraction is the tradi-
tional Portuguese flavours, dominated by fresh fish and shellfish and by regional specialities, brought to the table with contemporary 
presentation, worthy of the finest gourmet restaurants in the world.

The Yeatman is a tribute to Dick Yeatman, a name closely linked to port wine. It is no surprise therefore that the restaurant 
favours quality wines, and in particular port wines and Portuguese wines, as well as wines from around the globe. The aim thereafter 
it to carefully combine them with the food, to ensure that each dish at The Yeatman results in an unforgettable tasting sensation. 
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The Yeatman é uma história de homenagem a Dick Yeatman, uma personalidade 
ligada à história do Vinho do Porto. Não é, por isso, de estranhar, que o restaurante privilegie vinhos de 
qualidade, especialmente Vinhos do Porto e portugueses, mas também néctares vindos de todo o mundo. Há depois a 
preocupação de harmonizá-los com a gastronomia, para que a degustação de cada prato no The Yeatman ultrapasse os 
limites do prazer. Isto é especialmente verdade nos jantares vínicos que o restaurante organiza, em parceria com as casas de 
Vinho do Porto, que vivem paredes-meias com o hotel. Provam-se vinhos nesses jantares, mas também se fica a conhecer 
melhor cada região vínica, de modo a que cada participante possa depois fazer a conjugação entre vinhos e gastronomia, 
em família, no conforto de sua casa, como se de verdadeiros Chefs e enólogos se tratassem. 
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This is especially true at the wine dinners organised by the restaurant, in partnership with port 
wine producers, located right next to the hotel. These wines are tasted during the dinners, with a greater knowledge achieved 
of each wine region, so that each participant will later be able to combine food and wine in the comfort of his own home as if a trained 
Chef and sommelier.

www.the-yeatman-hotel.com
Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by The Yeatman

 



Retrato de um Chef
Portrait of a Chef

Susana Ferreira
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A paixão pela cozinha levou Susana Ferreira, então com 22 anos, a deixar o terceiro 
ano da licenciatura de Engenharia Civil e rumar em direcção a um dos restaurantes 
vegetarianos mais célebres de Bruxelas, o La Tsampa. Foi por terras belgas – onde permaneceu cinco 
anos –, que se tornou totalmente vegetariana (durante cerca de três anos) e que, junto dos melhores Chefs da área, se fa-
miliarizou com os produtos biológicos, com a cozinha dietética, macrobiótica e vegan.

De regresso a Portugal, dedicou-se à pastelaria dietética no restaurante vegetariano Os Tibetanos, em Loulé, e iniciou 
a sua colaboração na Quinta da Calma, que se mantém pontualmente até hoje. A sua dedicação a uma culinária de pesquisa 
e de experimentação na área vegetariana levou-a a escrever, em 2007, o livro “Cozinha Vegetariana à Portuguesa”.

Nascida em Lisboa há 37 anos, foi com o apoio do marido que elegeu a vila algarvia de Almancil para criar um espaço 
simpático e luminoso, cuja simplicidade é preenchida pelo aroma das suas deliciosas receitas e pela serenidade da música 
ambiente. Aberto desde Setembro de 2010 (das 8 às 20 horas), entre irresistíveis doces e salgados, o “Bem Me Quero” 
prova-nos que os pratos saudáveis podem ser tão apetitosos quanto os demais, dando diariamente um par de opções ve-
getarianas das duas principais proteínas vegetais – o seitan e o tofu –, duas alternativas de carnes brancas (geralmente frango 
do campo e peru), bem como um prato de peixe. E os primorosos doces, como a tarte de caramelo e banana… esses, mal 
os provámos, jurámos regressar a Almancil para nos voltarmos a regalar com tão aprimorada fusão de sabores.
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Her passion for cooking led Susana Ferreira, at the time 22, to quit her degree course in civil 
engineering and to make her way to one of the most famous vegetarian restaurants in Brussels 
– La Tsampa. Once in Belgium, where she remained five years, she became fully vegetarian (during about three years) and, 
alongsidethe best Chefs in the area, became familiar with organic products, as well as dietetic, macrobiotic and vegan cuisine. 

When she returned to Portugal she turned her focus to dietetic pastry making in “Os Tibetanos” vegetarian restaurant in Loulé, 
and began to work with Quinta da Calma, where she still works from time to time. Her dedication to research and experimentation in 
vegetarian cooking led her to write the book “Cozinha Vegetariana à Portuguesa” [Portuguese Style Vegetarian Cooking] in 2007.

Born 37 years ago in Lisbon, it was with her husband’s support that she chose the Algarve town of Almancil in which to create a 
bright, comfortable eatery, where simplicity is drenched in the aroma of her delicious recipes and by the chilled background music. Open 
since September 2010 (from 8 til 8), “Bem Me Quero” proves, between sweet and savoury temptations, that healthy food can be just as 
delicious as any other kind, offering a daily duo of vegetarian options containing the two main vegetable proteins – seitan and tofu –, 
two white meat alternatives (normally free-range chicken and turkey), and a fish dish. And the stunning desserts, such as the banoffee 
pie... as soon as you taste them have you swearing you’ll return to Almancil to delight in this incredible fusion of flavours.
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Criativa, com conhecimento e visão privilegiada, Marta Azevedo promove o sentido de estilo de vida e bem-estar através 
do desenvolvimento de marcas de nicho em diversos mercados. | Creative, with exceptional knowledge and vision, Marta 
Azevedo promotes the meaning of lifestyle and well being through the development of niche brands in various markets.

Cap Ferret
O sal da água fria, a areia dourada e fina, tal massa sablé entre os meus dedos, as dunas entre o mar e o pinhal, a bicicleta 

e a estrada que me vão levar. Sinto a brisa do Atlântico e o sol a queimar-me a pele.  Nem as alpargatas me apetecem, gosto 
de sentir o calor da terra pelos meus pés.  

Cap Ferret, uma série de cabanas ‘Tchanquees’, é considerada a capital das ostras.
As ostras da Baía de Arcachon têm diferentes texturas e sabores, dependendo da origem ostrícola de onde vêm, e estão 

entre as melhores do mundo.
A variedade gravette, rara e muito apreciada, plana e de formato circular, é encontrada em estado selvagem. As japonaises, 

de formato alongado, são as mais cultivadas.  As peixarias locais mostram estes moluscos e variadíssimas outras delícias do 
mundo marinho, e oferecem os limões.

Respiro os odores frescos e leves. Em pleno ar livre, num ambiente natural, abrem-me as ostras uma a uma.
Na mesma estrada em que encontro antiquários e delicatessens fabulosos (delicioso o assado da Boutique Hédiard) – paro 

para comprar queijos aos produtores locais – encontra-se também foie gras e confit, que orgulhosamente convidam a ser 
degustados em família.

Bordéus, a mais famosa região produtora de vinhos de França, está muito próxima. Situa-se no estuário de Gironda, na 
confluência dos rios Garonne e Dordogne. Na margem esquerda: Médoc, reconhecida pelos Bordeaux clássicos, como Châteaux 
Margaux e Château Latour, e Sauternes. Na margem direita: os vinhos de Saint-Émilion e do Pomerol, como o Pétrus.

Observo calmamente o céu coral e a linha que os vinhedos desenham no horizonte, enquanto desfruto de um canelé. De bordas 
caneladas devido às formas de cobre onde cozem, esses pequenos bolinhos caramelizados e aromatizados com baunilha e rum, 
macios por dentro e crocantes por fora, são conhecidos como os doces de Bordéus. As claras de ovo eram usadas no tratamento 
das vinhas, para prevenir os ataques de pragas, e, diz-se, que as gemas eram usadas para os canelés.

The salt of the cold water, the fine, golden sand, this sandy mass between my toes, the dunes between the sea and the pine grove, 
the bike and the road that take me there. I feel the Atlantic breeze and the sun burning my skin. I don’t even feel like wearing espadrilles, 
preferring the warmth of the earth direct on my feet.

Cap Ferret, a series of wooden huts on precarious stilts, is considered the oyster capital.
The oysters of the Bay of Arcachon have different textures and flavours, depending on their oyster farming origins, and are amongst 

the best in the world. 
The rare and highly prized gravette variety, flat and circular in appearance, is found in the wild. The japonaises, with their 

elongated form, are farmed the most. Local fishmongers display these molluscs and an array of other delights from the marine world, 
providing the lemons for free.

On the same street that I find antique dealers and fabulous delicatessens (the roast from the Boutique Hédiard is delicious) – 
I stop to buy cheeses from local farmers -, you can also find foie gras and confit, which proudly ask to be eaten in the company of family.

Bordeaux, France’s best know wine region is very close by. It stands on the estuary of the Gironde, where the Garonne and Dordogne 
meet. On the left bank: Médoc, recognised for its classic Bordeaux, including Château Margaux, Château Latour, and Sauternes. 
On the right bank, the wines of Saint-Émilion and of the Pomerol, such as Pétrus. 

I calmly watch the coral sky and the line drawn by the vineyards on the horizon, while I enjoy a canelé. With their rounded grooves, 
thanks to the copper tins in which they bake, these little caramelised pastries, flavoured with vanilla and rum, soft in the middle and 
crusty on the outside, are a speciality of Bordeaux. Egg whites were used in treating vines, to prevent disease, while, it is said, the yolks 
were used to make canelé cakes. 

Opinião gourmet de Marta Azevedo The gourmet opinion

Apesar de dedicar uma parte considerável do seu tempo ao tempero dos vegetais, actualmente, Susana Ferreira não 
é totalmente vegetariana, considerando que a mudança não reside na radicalidade, mas no alcance de um equilíbrio. 
As suas aspirações passam por criar um outro espaço, gourmet, com produtos biológicos, bolos decorados e com oferta de 
um serviço de catering e de take-away mais elaborado. Susana Ferreira inclui igualmente nos seus planos dar continuidade 
ao livro que já tem publicado, mas também escrever um outro, com uma abordagem ao lado mais saudável dos doces.

Seja como for, enquanto Susana Ferreira nos continuar a prendar com a sua imaginação no que diz respeito à cozinha 
saudável, ninguém, de passagem por Almancil, terá desculpa para não se querer bem.

Despite dedicating a considerable part of her time to seasoning 
vegetables, Susana Ferreira is not at the present time entirely 
a vegetarian, considering that the change is not a radical one, 
but rather about achieving a balance. Her aspirations include 
creating another, gourmet space, with organic products, decorated 
cakes and with a comprehensive catering and takeaway service. 
Susana Ferreira includes continuing her literary endeavours in 
her plans, by writing another book to the one already published, 
focusing on the healthier side to desserts.

Whatever the case, while Susana continues to engage us 
with imaginative and delicious healthy cooking, nobody passing 
through Almancil will have an excuse for not wishing her well.      

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias de 
Photographs by Manuel Teixeira
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Sublimes Deleites
Sublime Delights
Prunier | Celebrar o Mar

Foi em 1872 que começou a história da Prunier… Depois de trabalhar num bistrô parisiense onde descobriu o vinho e as 
ostras, Alfred Prunier decidiu abrir na capital francesa, juntamente com a sua mulher, um restaurante especializado nas «pérolas 
do mar». Nascia assim a Maison Prunier.

Com o passar dos tempos e das gerações, a frescura dos melhores peixes, marisco e frutos do mar foi invadindo o menu da 
Prunier, rendendo-se à exclusividade e sabor únicos do seu próprio caviar francês, uma verdadeira iguaria.

Prunier | Celebrating the Sea
The history of Prunier began back in 1872... Having worked in a Parisian bistro, where he discovered wine and oysters, Alfred 

Prunier decided to open a restaurant specialising in «sea pearls» in the French capital with his wife. Thus began the story of the 
Maison Prunier.

As time has passed, and the generations, the freshness of the finest fish, shellfish and seafood has packed the menu at Prunier, 
surrendering to the unique exclusivity and flavour of its own French caviar, a veritable delicacy. 



Villas&GolfeGourmet | Sublimes Deleites| 78

É deste modo que «tudo o que vem do mar» é solenizado nos vários espaços que a  
Prunier possui na capital francesa. O Restaurante Prunier, localizado na avenida Victor Hugo, apresenta ementas 
especialmente dedicadas ao gosto particular de cada conhecedor dos melhores sabores marítimos. O cliente pode apreciar um 
creme de castanhas com caviar ou umas ostras apimentadas e recheadas com ovas na aprazível esplanada do restaurante. No 
piso térreo do Café Prunier, sito na praça De la Madeleine, a boutique oferece caviar fresco, o famoso salmão fumado Balik, 
entre outros produtos como ostras e caranguejos-reais. O bar e o salão do Café abrem também as suas portas para um sublime 
deleite de paladares marinhos, comprovando continuadamente a fama incontestável de um dos melhores caviares do mundo, o  
caviar Prunier. 

This is how «everything that comes from the sea» is celebrated in the various venues owned 
by Prunier in the French capital. The Prunier Restaurant, stood on the Avenue Victor Hugo, presents menus espe-
cially dedicated to the particular taste of each connoisseur of the finest maritime flavours. Guests can enjoy Cream of Chestnut with 
Caviar, or some Spicy Roe Stuffed Oysters on the restaurant’s pleasant terrace. On the ground floor of the Café Prunier, located in 
the Place de la Madelaine, the Prunier boutique offers fresh caviar and the famed Balik smoked salmon, among other products such 
as oysters and King Crabs. The Café’s bar and lounge also open their doors to the sublime delight of marine cuisine, continually 
proving the undeniable fame of one of the finest caviars in the world – Prunier caviar. 

www.prunier.com
Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Prunier
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Murano Resort

O pARAíSO 
TORnOu-SE 

EnCARnADO
  

Paradise Turned Red
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Marraquexe, a cidade colorida e labiríntica de Marrocos, já era 
chamada de vermelha antes de nascer o Murano Resort. Contudo, o 
nome ganha agora mais sentido com este hotel que tem o seu ex-líbris na piscina de telhas 
encarnadas que ao pôr-do-sol se funde com o céu da mesma cor, tipicamente africano, 
criando uma atmosfera bela e onírica.

Marrakech, Morocco’s famous labyrinthine Red City, boasted this 
name long before the Murano Resort reached it. But the name now takes on 
new meaning with this hotel with its highlight swimming pool, lined with red tiles, which at sunset 
melts into the sky of the same typically African colour, creating a beautiful, dreamlike atmosphere.
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Located in the northeast part of the city, the Murano Resort is a veranda overlooking the 
majestic Atlas Mountains and the Moroccan desert. Located thus between different worlds, the resort is in itself 
a world apart, an oasis just a few minutes from the hustle and bustle of the city. Its vast gardens are joined by five villas, 24 suites 
with open fireplaces and private terraces, three private pools and the unforgettable red pool with its white and red loungers, perfect 
for relaxing, as well as a bar and a restaurant, providing quality 24-hour service.

Localizado na parte Nordesde da cidade marroquina, o Murano Resort é uma varanda 
para a majestosa Cordilheira do Atlas e para o deserto marroquino. Situa-se, portanto, entre 
mundos e ele próprio é um mundo à parte, um óasis a poucos minutos da agitação da cidade. Aos seus imensos jardins, 
juntam-se cinco villas, 24 suítes com lareira e terraço, três piscinas privadas, a inesquecível piscina vermelha com sofás 
brancos e encarnados que convidam à placidez, um bar e um restaurante, que oferecem um serviço de elevada qualidade 
durante 24 horas.
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É possível apreciar os menus de sabores inesquecíveis no riad principal do resort, onde 
se localiza o restaurante, mas também no terraço e na piscina vermelha. Isto é verdade especialmente aos domingos quando 
acontece a festa de jardim, que inclui um brunch, que pode ser servido no restaurante, nos terraços, no jardim ou na picina 
cor de sangue. 

A perfeição deste Murano Resort não é um simples golpe de sorte. Resulta da experiência adquirida em Paris num 
hotel da mesma cadeia. Para Marrocos, os responsáveis trouxeram o requinte e a modernidade do hotel Murano da 
capital francesa, mas acrescentaram-lhe a autenticidade e a tradição marroquinas, num local que desmente a teoria de que 
o paraíso tem de ser azul.

You can sample menus overflowing with memorable flavours in the resort’s main riad, which 
houses the restaurant, and on the red pool terrace. This is particularly true on Sundays when the garden party includes a brunch, 
which can be served in the restaurant, on the terraces, in the garden or in the ruby pool. 

The perfection accomplished in this Murano Resort is no stroke of luck. It results from the experience acquired in Paris in a hotel of 
the same chain. The chain has brought the refinement and modernity of the Murano hotel in the French capital to Morocco, adding 
Moroccan authenticity and tradition, in a place that contradicts the theory that paradise has to be blue | www.muranoresort.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Murano Hotels & Resorts
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Malásia
Unidade na 
Diversidade

  

Unity through Diversity
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You need to know something to love it and knowing Malaysia is to be certain of overwhelming love.
Malays, Indians, Chinese and many other ethnic groups live in harmony and bring to this country, 

already abundant in exciting landscapes, a multiculturalism that can be experienced in its rich gastronomy, in the colour of hun-
dreds of annual festivals, and in an array of customs and beliefs. But it is this difference that unites them in peace and that turns 
them into a friendly, relaxed people, which loves to celebrate life.

Airlines such as Lufthansa, Thai and British Airways fly daily to the Malaysian capital. So say goodbye to everyday routine and 
fly to this Eden on earth. 

É preciso conhecer para amar e conhecer a Malásia é ter a certeza de um amor arrebatador.
Malaios, indianos, chineses e muitos outros grupos étnicos vivem em harmonia e  

conferem a este país, já de si copioso em paisagens extasiantes, um multiculturalismo que se concretiza na rica gastro- 
nomia, no colorido de centenas de festivais anuais, nos costumes e crenças tão díspares. Mas é a diferença que os une em 
paz e que os torna um povo afectuoso, descontraído, que gosta de celebrar a vida. 

Companhias como a Lufthansa, a Thai e a British Airways voam diariamente para a capital da Malásia. Por isso  
despeça-se da rotina e voe para este éden terrestre. 



Villas&GolfePortugal | 92 Villas&GolfePortugal | 93

From the modern and cosmopolitan Kuala Lumpur to the historic city of Malaca (where 
Portuguese remains abound, despite the demise of the Portuguese language); from the tea plantations 
in the Cameron Highlands to the stunning landscape of the Malaysian part of Borneo, Malaysia has a little of everything. And, of 
course, the islands of Mabul and Sipadan are a haven for divers from all around the globe, offering one of the Southeast Asia’s most 
spectacular diving sites. The Perhentian Islands, located off the west coast, are famed for their beautiful white sandy beaches. The 
smaller of the islands, Perhentian Kecil, enjoys a young and relaxed atmosphere, ideal for backpackers. On Perhentian Besar you find 
tranquillity and luxury, making the perfect retreat for families in need of relaxation.

Da moderna e cosmopolita Kuala Lumpur à cidade histórica de Malaca (onde os  
vestígios lusitanos abundam, embora a Língua de Camões esteja moribunda); das plantações 
de chá das terras altas de Cameron às paisagens deslumbrantes da parte malaia do Bornéu, a Malásia tem um pouco de 
tudo. E, claro, as ilhas de Mabul e Sipadan são um paraíso para mergulhadores de todo o mundo, onde é possível conhecer 
alguns dos mais espectaculares locais de mergulho de todo o sudeste asiático. Já as ilhas Perhentian, situadas na costa oeste, 
são famosas pelas suas belíssimas praias de areia branca. Na menor das ilhas, a Perhentian Kecil, respira-se um ambiente 
jovem e descontraído, propício a viajantes independentes. Na Perhentian Besar, existe tranquilidade e luxo, sendo refúgio 
de famílias em busca de descanso.
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Malaysia is as diverse geographically as it is culturally. Malaysia is a federation made up 
of 13 states and three federal territories, split into two different regions: Peninsular Malaysia and East 
Malaysia on the island of Borneo. Malaysia’s geography splits into plains and mountainous regions. Two of Southeast Asia’s highest 
peaks can be found in Malaysia. Magnificent caves and waterfalls can also be found in its mountains. 

The nation’s capital is found inland, 30 km from the Strait of Malaca. Kulala Lumpur is a major centre for cultural activities, 
including the National Museum, with its varied art collections. But there are plenty other places of tourist interest: the enormous 
Lake Gardens; the Central Market; the ‘Eye on Malaysia’ Ferris wheel; the National Mosque, which serves as a mausoleum for 
Malayan leaders; a magnificent Victorian railway station; the Parliament; the National Monument (Tugu Negara), which pays 
tribute to those who died in the struggle for independence; and the Istana Negara (official royal residence), amongst many others. 

Geograficamente a Malásia é tão diversa como a sua cultura. É um território federal 
dividido em 13 estados e três territórios federais, separados em duas regiões distintas, a 
Malásia Peninsular e a Malásia Oriental, ao norte da ilha de Bornéu. O relevo malasiano é formado por planícies e regiões 
montanhosas. Dois dos picos mais altos do sudeste asiático estão localizados na Malásia. Magníficas cavernas e cascatas 
podem ser encontradas nas suas montanhas.

A capital e maior cidade do país fica no interior, a 30 km do estreito de Malaca. Kuala Lumpur é um grande centro de 
actividades culturais, destacando-se o Museu Nacional, que oferece colecções de diversas artes. Mas há muitos outros locais 
de interesse turístico: os enormes Jardins do Lago; o Mercado Central; o Olho da Malásia (roda panorâmica gigante); a 
Mesquita Nacional que serve de mausoléu para os líderes malaios; uma magnífica estação de caminhos-de-ferro vitoriana; 
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o Parlamento; o Monumento Nacional (Tugu Negara), que homenageia os que morreram 
nas lutas pela independência; e a Istana Negara (residência oficial dos reis), entre muitos outros. O 
passado e o presente convivem em harmonia tal que a mesma cidade tem uma floresta milenar dentro dos seus limites e, 
simultaneamente, possui os edifícios que até há bem pouco tempo eram os mais altos do mundo: as Torres Petronas, que 
constituem uma visão verdadeiramente assombrosa.

Há muitos motivos para que uma viagem de sonho valha a pena. Mas podemos resumi-los: para umas férias perfeitas, 
cheias de surpresas, culturas ecléticas e belezas naturais, a hora é agora e o lugar é a Malásia.

Past and present rub shoulders harmoniously, to the extent that the city even contains an  
ancient forest within its limits, and at the same time has buildings, which until very recently, were the 
tallest in the world: the Petronas Towers, producing a simply stunning vision.

There are many reasons validating such a dream trip. But we can break them down to the essential for you: a perfect holiday 
packed with surprises, assorted cultures and natural beauties. The time is now and the place is Malaysia.

www.tourismmalaysia.gov.my
Texto de Tex by Maria Amélia Pires | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Tourism Malaysia
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Especialista em Nutrição e Longevidade | Specialist in Nutrition and Longevity 
Fundador da Clínica do Tempo | Founder of the Clínica do Tempo

5 nutrientes que faltam aos homens
Em Fevereiro deste ano, o jornal The Independent noticiou um artigo publicado na edição inglesa da Men’s Health que 

referia que 77% dos homens não estão a receber cinco nutrientes essenciais à saúde, devido a dieta desequilibrada e pobre em 
alimentos vegetais. Não se trata de um só estudo, mas da análise feita a diversos estudos, desde a publicação Circulation até 
ao Journal of the American College of Nutrition, passando por universidades como Boston, Tulane, Tufts, Texas at Arlington 
e a Medical University da Carolina do Sul.

Os nutrientes considerados mais deficientes na dieta masculina são a Vitamina D, magnésio, Vitamina B12, potássio 
e iodo. Um estudo publicado na Circulation refere que as pessoas com deficiência de vitamina D têm 80% mais possibilidades 
de sofrer um ataque de coração ou AVC, já que esta vitamina pode reduzir a inflamação nas artérias.

O estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition foca-se no magnésio e indica que níveis baixos deste mi-
neral podem aumentar os níveis sanguíneos de proteína C-reactiva, um marcador de doença cardíaca. Um exame da Medical 
University da Carolina do Sul explica que os homens só consomem cerca de 80% dos 400 mg diários aconselhados de magnésio.

Quanto à vitamina B12, o guardião da nossa matéria cinzenta, o nosso cérebro, um estudo inglês diz que as pessoas mais 
velhas com os níveis mais baixos desta vitamina perdem volume cerebral a uma velocidade maior no espaço de tempo de cinco 
anos, do que aqueles com os níveis mais altos de B12. Os medicamentos anti-ácidos e a metformina para a diabetes são dois 
culpados por esta deficiência.

O potássio, por sua vez, ajuda as células a usar a glicose como energia, e sem este nutriente essencial o nosso coração não 
podia bater, os nossos músculos não podiam contrair-se e o nosso cérebro não funcionaria bem. Segundo as sondagens, os 
homens jovens consomem apenas 60 a 70% da dose diária recomendada… nada que o abacate, a banana e as batatas não 
possam solucionar.

Por fim, o iodo, que pode ser encontrado no sal iodado, ou até no simples iogurte, leite e ovos. O iodo é importante para 
a glândula tiróide e a sua falta pode até fazer com que ganhe peso e se sinta cansado.

5 nutrients men lack
In February of this year The Independent newspaper printed an article published in the UK edition of Men’s Health magazine, which 

states that 77% of men are not consuming five nutrients essential to good health, due to an unbalanced diet poor in vegetables. This is not 
a single study, rather an analysis made of several studies, including those made by Circulation magazine, the Journal of the American 
College of Nutrition, and by universities such as Boston, Tulane, Tufts, Texas at Arlington, and South Carolina Medical University.

The nutrients deemed to be most lacking in the male diet are vitamin D, magnesium, vitamin B12, potassium and iodine. A study 
published in Circulation magazine reveals that people with vitamin D deficiency have 80% more chance of suffering a heart attack or 
a stroke, as this vitamin can reduce arterial inflammation. The study published in the Journal of the American College of Nutrition 
focuses on magnesium and indicates that low levels of this mineral can increase blood levels of C-reactive protein, a marker for cardiovas-
cular disease. A study made by South Carolina Medical University explains that men only consume about 80% of the 400 mg recom-
mended daily intake of magnesium.

As to vitamin B12, so important for our grey matter, our brain, a British study says that older people with low levels of this vitamin 
lose cerebral volume at a greater speed, in a time period of five years, than those with higher levers of B12. Antacid medication and 
metformin for diabetes are two causes behind this deficiency.

Potassium, for its part, helps cells to use glucose as energy, and without this essential nutrient our heart cannot beat, our muscles 
cannot be contracted and our brain does not function well. According to surveys, young men consume just 60 to 70 percent of the recom-
mended daily intake...nothing that an avocado, bananas and potatoes can’t solve.

Finally, iodine, which can be found in iodised salt or also in plain yoghurt, milk and eggs. Iodine is important for the thyroid gland 
and a lack of iodine can also lead to weight gain and fatigue. 

www.clinicadotempo.pt | Parede: +351 21 458 85 00 | Lisbon: +351 21 316 32 00

A Opinião de Humberto Barbosa Opinion
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Vibrante, colorida, divertida e livre. Assim se descreve Brighton, a cidade do Sul do 
Reino Unido, que começou por ser uma vila piscatória e que com a chegada do príncipe regente 
George IV, no século XIX, se transformou numa das mais interessantes cidades do país. 

O Palácio Real, no centro da cidade, é um dos cartões-de-visita de Brighton. Foi entre os anos de 1815 e 1822 e  
pelas mãos de John Nash que o edifício adquiriu a espectacularidade e o exotismo que tem hoje. A regência de George IV 
investiu também na requalificação de diversas praças no centro da cidade e na construção de magníficas igrejas de traço 
vitoriano. Mas Brighton não é uma cidade apenas de monumentos. Deitada à beira-mar, os seus areais brancos e extensos 
atraem os habitantes locais, assim como pessoas de toda a Bretanha. À noite, o local ganha mais vida graças à famosa Ponte 
Pier, onde fica o Bairro de Artistas de Brighton, com diversas ofertas na área da gastronomia e do lazer. 

A espreitar toda a animação estão os arredores da cidade, pontilhados de campos e espaços verdes. Recheada de plantas, 
animais e toda a espécie de vida selvagem, a zona de Sussex é o lugar ideal para quem aprecia caminhadas e passeios de 
bicicleta. O complemento perfeito a umas férias de cidade.

Brighton
Entre o mar e o campo
Between the sea and the countryside
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Vibrant, colourful, fun and free. These words aptly describe Brighton, the city on England’s 
southern coastline, which started life as a fishing village and then, with the arrival of the Prince Regent, 
George IV, in the 19th century, was transformed into one of the country’s most interesting cities.

The Royal Pavilion, in the city centre, is one of Brighton’s most striking landmarks. Architect John Nash endowed the building 
with its spectacular and exotic appearance between the years 1815 and 1822. The Prince Regent also invested in the redevelop-
ment of many squares in the city and in the construction of many ‘Victorian’ style churches. But Brighton is much more than a city  
of monuments. 

Overlooking the English Channel, the city’s stretches of pebble beaches attract locals and people from all over Britain. Just behind 
the beachfront area, The Lanes, Brighton’s maze of historic alleyways, is not only a shopping haven, but also a hotspot for all manner 
of gastronomic, entertainment and artistic pursuits. 

Looking over all this action, the city merges out into fields and green spaces. A haven for plants and wildlife, the Sussex countryside 
is the ideal place for walking and bike rides – the perfect complement to a city break.

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by www.visitbrighton.com
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Mulher de armas desde a juventude, Ana Bela Pereira da Silva sempre fez da igualdade e do empreendedo- 
rismo os seus principais cavalos de batalha, valores que a levaram à liderança da Associação Portuguesa de 
Mulheres Empresárias. O nascimento da filha foi o momento que mais a marcou, mas garante que ser mãe 
é bem mais difícil que gerir uma empresa…

A woman with a battling spirit right from her youth, Ana Bela Pereira da Silva has always used equality and 
entrepreneurial spirit as her torchbearers, values that have taken her to the leadership of the Portuguese Association 
of Businesswomen. The birth of her daughter marked her more than any other moment, but she ensures us that 
being a mother is much more difficult that managing a company...

ANA BELA PEREIRA DA SILVA

Sensibilidade e bom senso
Sensitivity and common sense 

O que significa para si ser mulher?
Acima de tudo significa ser uma pessoa, um ser humano, 

com direitos e obrigações iguais aos de qualquer homem. 
É isso que tenho procurado defender pois quando falo em 
paridade e no direito à dignidade da mulher estou a ir mais 
longe, até aos próprios direitos humanos. 

E a esta condição feminina devo juntar o facto de ser 
mãe, até porque o nascimento da minha filha foi talvez o 
momento mais marcante da minha vida. 

Que mais-valia pode trazer uma liderança feminina 
às empresas?

Ela deve-se sobretudo às competências de cada pessoa, 
porque todos somos diferentes, mas está claramente ligada 
à condição de género. Além disso, ficou mais do que pro-
vado que é urgente uma mudança, tanto a nível político 
como económico. E quem tem estado nos lugares de topo? 
Os homens.

What does being a woman mean to you?
Before anything else it means being a person, a human 

being, with rights and duties equal to those of any man. This is 
what I have been trying to defend, because when I talk about 
equality and about the right for dignity of womankind, I am 
going even further, all the way to human rights themselves.

And this feminine condition should include the fact of 
being a mother, because the birth of my daughter was probably 
the most important moment in my life.

In which way can female leadership be an asset to 
companies?

It boils down to the abilities of each person, because we are 
all different, but it is clearly linked to the condition of gender. 
Besides this, it has been clearly proved that change is urgently 
needed, both on a political and on an economic level. And who 
has held the top positions? Men. 
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Essa cultura empresarial masculina faz com as 
mulheres continuem em minoria nos cargos de decisão?

Isso deve-se à própria evolução histórica e ao modelo de 
desenvolvimento económico e social, já para não falar de 
razões antropológicas que nos levam ao tempo em que a 
mulher apenas exercia um papel de reprodutora. 

O problema é que apesar de ter havido uma evolução 
na sociedade, esse modelo de desenvolvimento ficou na 
mesma. Quem está no poder – neste caso os homens – faz 
tudo para mantê-lo.

A mulher precisa de se “travestir” de homem para 
singrar no mundo empresarial?

Quando alguém está em franca minoria, e tem de lidar 
com relações de poder que implicam resistência e rejeição, 
muitas vezes essa pessoa acaba por adoptar os mesmos pa-
drões vigentes, até na forma de se vestir. Mas a partir do 
momento em que as mulheres deixem de ser a minoria, essa 
necessidade de agir como os homens também desaparecerá. 
E até já se nota uma diferençazinha…

Does this masculine business culture ensure that 
women remain in the minority when it comes to de-
cision-making roles?

This is due to the evolution of history and the model of 
social and economic development, not forgetting the anthro-
pological reasons that led to the time in which women only 
fulfilled the role of reproducer. 

The problem is that despite an evolution in society having 
taken place, this development model remained. Anyone who 
is in power – in this case, men – does everything to keep the 
status quo.

Must a women “dress as a man” to succeed in the 
business world?

When someone is in the clear minority, and has to deal 
with power relations that imply resistance and rejection, 
often this person ends up adopting the same presiding patterns, 
including the way you dress. But from the moment in which 
women stop being the minority, this need to act like men will 
also disappear. And until now you can see a slight change...

More and more women are going to university 
and getting degrees. Could this undo the current 
state of play?

It’s not enough. Because despite women having better 
technical and even socio-cultural skills, the truth is that they 
reach a certain level and can get no further. Only time will 
show, but I believe that many years need to pass before we start 
noticing any changes.

Does sexual discrimination still infect the busi-
ness world?

Of course it does! And it will continue to do so for a long 
time to come, because we have been educated according to a 
behavioural model that reserves an entirely subordinate role to 
women. But it must be said that this discrimination is not just 
committed by male bosses, but also in the rest of the business 
pyramid by women themselves.

Have you ever experienced this discrimination 
firsthand?

Now, for example in banking, when I began my business ca-
reer. The risk factors inherent in any financial request strongly 
penalise women and particularly single parent families.

Indeed, I still experience it today. Even now, male politi-
cians ask me the following question: and what do you women 
want more? I reply that the first thing I want is to stop being 
asked such a question.

Há cada vez mais mulheres a frequentar as univer-
sidades e a licenciar-se. Isso poderá inverter o actual 
estado de coisas? 

Não é suficiente. Porque apesar das mulheres terem 
melhores competências técnicas e mesmo socioculturais, 
a verdade é que chegam a um determinado patamar e 
depois não passam daí. Só o tempo nos dirá, mas julgo 
que ainda serão precisos bastantes anos para começarmos a 
ver resultados.

 
Ainda há discriminação sexual no mundo empresarial?
Claro que sim! E vai continuar a existir durante muito 

tempo, porque fomos educados segundo um modelo de 
comportamentos que reservava um papel completamente 
subalterno à mulher. Mas convém dizer que essa discriminação 
não é só feita pelos homens que ocupam as chefias, mas 
também no resto da pirâmide a partir das próprias mulheres. 

Alguma vez sentiu essa discriminação na pele?
Já, por exemplo na banca, quando comecei a minha car-

reira de empresária. Os factores de risco inerentes a qualquer 
pedido de financiamento penalizam fortemente a mulher 
e, sobretudo, as famílias monoparentais. 

Aliás, ainda hoje sinto isso. Até já houve políticos que 
me fizeram a seguinte pergunta: o que é que vocês, mu-
lheres, querem mais? Eu respondi que a primeira coisa que 
quero é que ninguém me faça uma questão dessas.

“Quando falo em paridade e no direito 
à dignidade da mulher estou a ir mais longe, 
até aos próprios direitos humanos.
  
When I talk about equality and about the right 
for dignity of womankind, I am going even further, 
all the way to human rights themselves. 

”
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With such a busy life, do you still have time to be 
feminine, or in other words, to give time to beauty 
and well being concerns?

Yes, above all else, as it’s vital for us to feel good about 
ourselves. And this doesn’t just concern the issue of looks or 
of image, but also mental and emotional health. This is why 
I try to manage this in the best way I know and can. For 
example, yoga, which I’ve been practicing for some years, is 
very important for my inner balance and well being.

Which role is harder? Being a mother, or being a 
businesswoman?

Without a doubt, being a mother (she laughs). With our 
children, the mistakes we make are paid back in a different 
way. You can’t treat a child like a failed business, let alone 
declare bankruptcy. 

What would be the greatest achievement for 
women that you could ever witness?

To look at the photo of heads of states, for example, at the 
United Nations, and see just two or three men’s faces.

Texto de Text by Nelson Rodrigues | Fotografias de 
Photographs by Pedro Vilela

Com uma vida tão preenchida, ainda tem tempo 
para ser feminina, ou seja, para dar tempo a preocu-
pações com a beleza ou o bem-estar?

Sim, em primeiro lugar porque é fundamental que nos 
sintamos bem connosco. E não se trata apenas de uma questão 
estética ou de imagem, mas também de saúde mental 
e emocional. É por isso que procuro fazer essa gestão o 
melhor que sei e posso. Por exemplo, o yoga, que pratico 
há alguns anos, é muito importante para o meu equilíbrio 
e bem-estar. 

Qual é o papel mais difícil de desempenhar? O de 
mãe ou de empresária? 

Sem dúvida que é o de mãe (risos). Com os nossos 
filhos, os erros que cometemos pagam-se de uma forma di-
ferente. Não podemos encarar um filho como um negócio 
falhado e muito menos abrir falência técnica. 

Qual seria a maior conquista da mulher que gostaria 
de assistir?

Olhar para uma fotografia de chefes de estado, por 
exemplo, nas Nações Unidas, e ver só dois ou três homens. 
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ELIE SAAB

Pura Feminilidade 
Pure Femininity óculos”

Do Líbano para Milão, Paris, todo o mundo… O olhar visionário e elegante do estilista 
Elie Saab revela-se em vestidos esvoaçantes, vibrantes e marcantes.

Dentro da linha de alta-costura, para a Primavera/Verão, Saab propõe um vestido preto em tule e renda totalmente 
bordada, distinto pela racha sinuosa e cintura subida. Para o pronto-a-vestir, sobressai um jumpsuit verde-oliva ou um 
longo vestido acinzentado, ambos com pronunciados decotes nas costas. 

From the Lebanon to Milan, Paris, and the whole world... The visionary and elegant eye of 
fashion designer Elie Saab is revealed in strikingly vibrant flyaway dresses.

With the haute couture collection for spring/summer, Saab proposes a black dress in tulle and fully embroidered lace, distinct for 
its sinuous split and high waistline. An olive green jumpsuit is a memorable part of his prêt-à-porter collection, or a long grey dress, 
both with pronounced rear necklines. | www.eliesaab.com
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Solas vermelhas, saltos vertiginosos e brilhantes, com uma elegância ímpar… Os 
inconfundíveis sapatos Christian Louboutin sobressaem entre as letras vibrantes, cada uma 
com uma história diferente para contar, e que se combinam formando o nome da marca no escaparate da boutique em 
Mount Street, Londres.

O studioXAG esteve por detrás do design da montra da loja onde se pode ler «Christian Louboutin» em tons brilhan-
tes, iluminados com diferentes cores néon que reflectem a beleza cintilante dos charmosos sapatos e malas Louboutin.  

CHRISTIAN LOUBOUTIN

Charme a seus Pés

Red soles, vertiginous shiny heels, of unrivalled elegance... The unmistakable shoes of 
Christian Louboutin stand out between vibrant letters, each one with a different tale to tell, and which are 
combined to form the name of the brand on the window of the Mount Street boutique in London.

StudioXAG was behind the design of the shop’s window display, where you can read «Christian Louboutin» in bright colours, 
lit with different neon colours that reflect the sparkling beauty of the charming Louboutin shoes and bags. | www.studioxag.com 
| www.christianlouboutin.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs by Susie Rea

Charmed Feet
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MARC JACOBS AOYAMA

Atraente
Plurimaterialidade
Attractive Palette
of Materials

Perseguindo uma estética visual única, a formalidade cubicamente sedutora da nova loja 
flagship Marc Jacobs Aoyama sobressai na tradicional zona comercial da cidade de Tóquio.

Os 260 m² do espaço perfazem-se ao longo de três andares, distinguidos por uma materialidade completamente díspar, 
mas propositadamente concertada pelo gabinete Stephan Jaklitsch Architects (SJA).

A primeira secção cúbica, o “Void”, é completamente marcada por uma transparência vítrea visualmente aberta para 
a rua. O revestimento em granito Zimbabwe estende-se pela calçada defronte do edifício, proporcionando um fio condutor 
e convidativo entre a loja e o exterior. Neste piso térreo concentra-se a colecção de acessórios, bolsas, óculos e sapatos com 
a assinatura Marc Jacobs. Por seu turno, a linha masculina resguarda-se numa área mais exígua, a cave, dividindo o espaço 
com o armazém. 

21

3 4
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Following unique visual aesthetics, the cubically seductive layout of the new f lagship 
Marc Jacobs Aoyama, stands out in the traditional shopping district of the city of Tokyo.

The 260 square metres develop over the three floors, distinguished by a diverse materiality, purposely chosen by Stephan Jaklitsch 
Architects (SJA). 

The street-level “void” of the first cubic section is marked by its transparency, visually opening 
up to the outdoors. Zimbabwe granite flooring extends to the pavement fronting the building, providing a connecting thread 
of invitation between the shop and the outside world. On this ground floor we find the Marc Jacobs accessories, bags, sunglasses and 
shoe collection. The men’s clothing range is kept in a smaller area, in the basement, with this space split with the storeroom.

The major focus goes to the Marc Jacobs women’s collection, occupying the entire first floor, the “rock” area, decorated with 
striated terracotta tiles. With a black and white palette, the floor is coloured by the vivacity of the two large aquariums present.   

The last section, the “lantern”, a piled up cube with perforate aluminium sheets producing a welcoming setting when lit, like the 
silent lighthouse of Marc Jacobs Aoyama.

Opened in December 2010, the attractive and materially distinctive appearance of the new shop of the North American designed 
has already received an award of excellence from the American Institute of Architects. | www.marjacobs.com | www.sjaklitsch.com

Texto de Text by Patrícia Ramoss | Fotografias de Photographs by: 1, 2, 3, 6 ©Liao Yuseng; 4, 5, 7 ©Nacasa Partners Photography

Com grande enfoque, a colecção de senhora Marc Jacobs ocupa todo o primeiro 
andar, o “Rock”, um cubo revestido por folheados estriados de terracota. Pautado pelo preto e branco, o piso colora-se 
com a vivacidade inerente aos dois enormes aquários presentes no local.  

“Lantern” é o último cubo empilhado cujas placas de alumínio perfurado, quando iluminadas, proporcionam um 
ambiente acolhedor, funcionando como o farol silencioso da Marc Jacobs Aoyama.

Inaugurada em Dezembro de 2010, a aparência atraente e materialmente distinta da nova loja do designer norte- 
-americano já ganhou o Prémio de Excelência do American Institute of Architecture. 

5

6
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O vencedor do Pritzer 2011, Nobel da Arquitectura Eduardo 
Souto Moura, e o arquitecto e fotógrafo Fernando Guerra 
foram convidados pela Mykita para captarem a unicidade do design 

e funcionalidade dos óculos da reconhecida marca alemã. Fernando Guerra 
aproveitou para fotografar de forma arquitectural os óculos seleccionados 

e que ia usando pelos locais por onde passava durante as diversas viagens 
que fez no Verão de 2010. Já Souto Moura afirmou que a incompa-

rabilidade dos óculos Mykita reside na sua elegância e, ao poderem 
«fazer parte de nós, do nosso quotidiano (…) dão-nos segurança 

porque… porque “parecem óculos”».

MYKITA

“Parecem óculos”
“They look like glasses”

Winner of the 2011 Pritzker Prize, 
architecture’s Nobel, Eduardo Souto Moura, and 

architect and photographer Fernando Guerra were invited 
by Mykita to capture the uniqueness and the design and functionality of eyewear from the 

respected German brand. Fernando Guerra took the opportunity to architecturally photograph the selected glasses 
and which he wore in the places in which he travelled during the many trips he made in the summer of 2010. Souto Moura for his 

part confirmed the incomparability of Mykita eyewear lies in its elegance and, in it being able «to be part of us, of our daily lives (...) 
they make us feel safe because... because “they look like glasses”». | www.mykita.com

Fotografias de Photographs by FG + SG 
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É a criadora de moda portuguesa mais internacional. Desfila há 13 anos na 
Semana de Moda de Paris, começou já o seu processo de internacionalização, 
mas nem por isso abdica do que a tornou famosa: o seu traço. Fátima Lopes 
continua a desenhar toda a sua roupa sozinha. Fá-lo fechada no seu escritório, 
prefencialmente à noite, a ouvir a sua música. O resultado são peças elegantes 
e muito femininas, porque Fátima Lopes, a menina que cresceu no Funchal 
e que veio para a capital à procura de um sonho, é incapaz de desenhar roupa 
que não favoreça o corpo da mulher.

She has won over Paris, New York and São Paulo and, in Lisbon, she was a 
pioneer in cutting edge fashion, with the first clothing store to bring the British 
style of clothing to the country. She has rubbed shoulders with Jean Paul Gaultier 
and Yohji Yamamoto and built up an empire with nothing to match it at 
the time. Three decades down the line she continues tirelessly on her journey, 
taking on national and international catwalks with enviable determination. 
She confesses, however, that she still has much to learn. Three decades down the 
line she continues tirelessly on her journey, taking on national and internatio-
nal catwalks with enviable determination. She confesses, however, that she still 
has much to learn.

FáTIMA LOPES

“Sou incapaz de
desenhar roupa que
não seja feminina”
“I’m incapable of 
designing clothes 
that aren’t
feminine”
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E é só a Fátima que desenha?
Só, nunca tive nenhum departamento criativo. 

Só confia em si?
Enquanto eu puder, a roupa vai ter a minha identidade. 

Obviamente que era mais fácil se eu tivesse um departa-
mento criativo, quase toda a gente tem, e as pessoas não são 
menos por isso. Mas eu estou habituada assim.

O seu interesse pela moda começou no Funchal, onde 
nasceu, por não haver por lá roupa de que gostasse…

Sim, começou por aí. O não haver fazia com que eu fosse 
obrigada a fazer, a desenhar, desde miúda. 

Portanto, é uma autodidacta?
Sim, não tenho nenhuma formação de moda. A maior parte 

dos grandes nomes da minha geração, como o Jean Paul 
Gaultier, não tem formação. Os cursos de moda são recentes.

É apenas necessária a vocação que traz desde criança?
Todos nós nascemos com um dom, o meu é o da moda. 

Se eu não tivesse nascido com este dom, não haveria curso 
que me fosse ensinar a ser criativa. Não acho que a formação 
faça mal, mas a mim não me fez falta. Na minha altura já 
havia cursos de moda, eu ponderei fazê-los, mas ia perder 
tempo; entrei directamente no mercado. Abri uma loja mul-
timarcas, andei por Paris, Milão e Londres durante dois anos. 

Desde o início da sua carreira até ao primeiro 
desfile em Paris passaram apenas seis anos. Como se 
consegue uma ascensão tão rápida?

Se calhar tive um bocadinho de sorte, se calhar era um 
bocadinho diferente - em Paris as pessoas são respeitadas 
se forem diferentes. Felizmente fui respeitada desde o 
primeiro dia. 

And is Fátima the only designer?
I am; I’ve never had a creative department.

Do you only have faith in yourself?
As long as I can, the clothes will always have my identity. 

Obviously it would be easier if I have a creative department, 
almost everyone does, and people are no less for this. But this 
is what I am used to.

Your interest in fashion began in Funchal, where 
you were born, as you couldn’t find any clothes you 
liked there...

Yes, it began there. The lack of clothing forced me to make 
and design clothes from a young age.

So you’re self taught?
Yes, I have no training in fashion. The majority of major 

names from my generation, such as Jean Paul Gaultier, have 
no training. Fashion courses are something recent.

Do you just need the vocation you’ve had since 
childhood?

We are all born with a gift; mine is for fashion. If I hadn’t 
been born with this gift, no course could ever have taught be 
to be creative. I don’t think that studying is bad, but per- 
sonally I never missed it. At my time there were already fashion 
courses and I could have enrolled in them, but I would have 
been wasting time; I went straight into the market. I opened 
a multi-label shop and went around Paris, Milan and 
London for two years.

The gap between starting your career and show-
ing in Paris was just six years. How did you rise so 
quickly through the ranks?

Maybe I was a little bit lucky, maybe I was a little different 
– in Paris people are respected if they are different. Fortu-
nately I was respected from the outset.

Como é sua a colecção Primavera/Verão? 
O tema da colecção é Dunas. É uma colecção com cores 

alegres. Trabalhei os rosas, os azuis, os vermelhos, o preto, 
o branco e alguns padrões.

Abriu em Novembro uma loja em Angola. Tenciona 
abrir lojas em outros países?

Com certeza que sim. Não posso adiantar onde, mas 
tenho o sonho de levar a marca ao mundo inteiro. 

Estamos na sua loja no Bairro Alto, que é também 
o seu ateliê. É aqui que começa o processo criativo?

É na minha sala fechada, sozinha, com a minha música 
e de preferência à noite. Durante o dia, isto é uma agência 
de modelos, é um entra e sai de manequins. 

Quando começa a desenhar, já sabe como ficará a peça?
Às vezes não. Nesta colecção de Verão o tema foram as 

Dunas porque eu tinha estado no Dubai, fiz muitos passeios 
pelo deserto. Depois fui para o Algarve em Agosto, de 
modo que foi areia a mais. [risos] Essa areia toda fez-me 
pensar no tema da ondulação. Depois é transformar a ideia 
em roupa que seja elegante e feminina - sou incapaz de dese-
nhar uma coisa que não seja feminina.

     
Só veste o que desenha?
Só. 

What’s your Spring/Summer collection like?
The theme of the collection is Dunes. It is a collection with 

bright colours. I’ve worked with pinks, blues, reds, black, white 
and a few patterns.

You opened a store in Angola in November. Do 
you plan to open stores in other countries?

Most definitely. I can’t tell you where, but I have the 
dream to take the label around the entire globe.

We’re in your Bairro Alto store, which is also 
your studio. Is this where the creative process begins?

That’s in my locked room, alone, with my music playing 
and preferably at night. During the day, this is a model agen-
cy, with models coming and going.

When you begin designing do you know how the 
piece will look?

Sometimes not. In this summer collection the theme was 
Dunes because I had been to Dubai and had many trips into 
the desert. Then I went to the Algarve in August, so even 
more sand [laughter]. All this sand made me think about the 
theme of undulation. Then it’s about transforming the idea 
into clothes that are elegant and feminine – I am incapable of 
designing something that isn’t feminine.

Do you only wear what you design?
Yes.



Villas&GolfeSextoSentido | Five Senses | 123Villas&GolfeSextoSentido | Design de Moda | 122

Sente-se mais respeitada em Paris do que 
em Portugal?

Não posso abrir a boca para falar mal dos portu- 
gueses, porque felizmente a maior parte é muito 
simpática comigo. Em Paris, sempre fui respei-
tada. Lá sou conhecida por uma elite da moda 
e o facto de eu fazer parte da Semana oficial da 

Moda abre muitas portas. Em Paris desfila o mundo inteiro 
e eu tenho a sorte de fazer parte desse conjunto de 91 
criadores do mundo inteiro. 

É motivo de orgulho?
Não gosto de pensar nisso. Isto é a minha vida, faz 

parte. São duas vezes por ano, a responsabilidade é muito 
grande e a consciência de que não posso falhar também. 
Estou sempre à prova ao lado dos melhores do mundo. 

Sente-se uma das melhores do mundo?
Não vou dar uma de José Mourinho [risos]. Tenho uma 

empresa portuguesa pequenina e estou a desfilar ao lado 
dos melhores do mundo. Isso não me faz sentir a melhor 
do mundo, mas faz-me sentir que consigo estar ali ao lado. 

Como vê a moda nacional?
Temos bons criadores, mas pouca ligação entre os 

criadores e a indústria. Acho que seria uma mais-valia se 
os criadores e a indústria dessem as mãos de uma forma 
sólida, era bom para todos e até para o país. 

O que faz para se manter em forma?
Trabalho muito. [risos] Tenho muitos cuidados com a 

alimentação. Deixei de gostar de doces, não como fritos nem 
gorduras. Faço alguma ginástica e algumas massagens. 

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias por 
Photographs by Pedro Vilela | Croquis gentilmete cedidos por 
Croquis kindly given by Fátima Lopes

“Acho que seria uma mais-valia se 
os criadores e a indústria dessem as 
mãos de uma forma sólida, era bom 
para todos e até para o país
 
I think it would help if designers 
and the industry made an effort 
to join forces; it would be good 
for everyone and also for the 
country 

”

Do you feel more respected in Paris than in Portugal?
I cannot say anything bad about the Portuguese, because 

luckily the majority are very kind to me. In Paris I have 
always been respected. I am known there by a fashion elite 
and the fact that I am part of the official Fashion Week opens 
many doors. The whole world shows in Paris and I am lucky 
to be part of this group of 91 designers from around the globe.

Is that something to be proud about?
I don’t like to think about it. This is my life; it’s part of it. 

It’s twice a year and the responsibility it very great, as is the 
knowledge that I cannot fail. I am up against the very best 
in the world.

Do you feel like one the best in the world?
I’m not going to do a José Mourinho [laughter]. I have 

a small Portuguese company and I am showing alongside the 
best in the world. This doesn’t make me feel I am the best in 
the world, but it makes me feel that I manage to be right 
beside them.

What are your thoughts on Portuguese fashion?
We have good designers, but little interaction between de-

signers and the industry. I think it would help if designers 
and the industry made an effort to join forces; it would be 
good for everyone and also for the country.

How do you keep in shape?
I work a lot [laughter]. I watch what I eat. I’ve stopped 

liking sweets; I don’t eat fried food or fatty dishes. I do a little 
gym work and massages.

OlfactoSmell
bulGari

Mon Jasmin Noir transporta todo o luxo e magnitude das jóias Bulgari para uma fragrância dedicada a uma mulher jovem 
e sedutora, portadora de um inigualável espírito vivaz. O novo perfume interpreta o jasmim negro, uma flor imaginária 
que relembra a versatilidade de notas olfactivas que o jasmim pode exalar: suave ao amanhecer, mais quente ao meio do 
dia e profundamente sensual à noite. 
A feminilidade de Mon Jasmin Noir ultima-se numa embalagem de linhas delicadamente arredondadas, envoltas numa 
sofisticada fita de organza preta que eleva o perfume a uma autêntica jóia. 

Mon Jasmin Noir brings all the luxury and grandeur of Bulgari jewellery to a fragrance dedicated to a young and seductive 
woman, endowed with a uniquely vigorous spirit. The new perfume interprets the black jasmine, an imaginary flower that recalls 
the versatility of the scent jasmine can emit: gentle at dawn; warmer at midday; and deeply sensual at night.
The femininity of Mon Jasmin Noir is completed in packaging of delicately rounded lines, wrapped in a sophisticated black organza 
ribbon, lifting the perfume to the realms of true jewel. 

www.bulgari.com 

FiveSenses
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AudiçãoHearing
CHriStian Dior

Pela primeira vez um telemóvel combina harmonicamente tecnologia e estética. Dior White 
Mother-of-Pearl é uma obra-prima sublimada por 538 diamantes e 39 peças de madrepérola 
em fundo branco. O telemóvel Dior, em conjunto com My Dior, o mais pequeno telemóvel 
do mundo, marca um novo gesto de sedução e de beleza auditiva. 

For the first time a mobile telephone harmoniously combines technology and aesthetics. Dior White 
Mother-of-Pearl is a masterpiece made all the more sublime by 538 diamonds and 39 pieces of 
mother-of-pearl on a white background. The Dior mobile phone, together with My Dior, the world’s 
smallest mobile phone, marks a new direction in audio seduction and beauty. 

www.modelabs.com

VisãoSight 
GirarD-PerreGaux

Numa pura homenagem às mulheres, Girard-Perregaux reapresenta o Vintage 1945 com um 
toque moderno e original. O novo relógio possui um mostrador rectangular em ouro rosa, 
incrustado com 70 diamantes. O reinterpretado Vintage 1945 garante o glamour, mas também 
a funcionalidade, estando, contudo, limitado a apenas 50 exemplares. 

In a pure tribute to women, Girard-Perregaux once again presents the Vintage 1945 with a 
modern and original touch. The new watch features a rectangular face in pink gold incrusted 
with 70 diamonds. The reinterpreted Vintage 1945 ensures glamour and at the same time func-
tionality, but is limited to just 50 units. 

www.girard-perregaux.ch
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Paladartaste
neSPreSSo

Para acompanhar um delicioso e aromático café Nespresso, 
a marca anuncia o novo cupcake de café Ristretto Origin 
India com cobertura de mascarpone e aguardente vínica. 
Um voluptuosa tentação criada pelo Chef Paulo Fernandes e 
que utiliza um dos Grand Crus mais apreciados pelos aman-
tes da Nespresso: o Ristretto.

To accompany a deliciously aromatic Nespresso coffee, the brand 
announces the new Ristretto Origin India coffee cupcake with 
mascarpone and brandy frosting. Devilishly tempting, this 
creation from Chef Paulo Fernandes uses one of the most popu-
lar of Nespresso Grand Cru coffees: the Ristretto.

www.nespresso.com

Tactotouch
GiVenCHy

Uma Primavera e Verão repletos de cores vivas e texturas refrescantes é ordem da nova 
colecção de maquilhagem 2011 Naïvement Couture da Givenghy. A escolher entre a edição 
limitada: um fantástico batom laranja picante, o Rouge Interdit – Candide Tangerine Nº 50, 
o Gloss Interdit – Candide Tangerine Nº 30 e o verniz Vernis Please – Candide Peach Nº173. 

A spring and summer packed with bright colours and refreshing textures is the order of the new 2011 
Naïvement Couture makeup collection from Givenchy. Take your pick from the limited edition: 
a fantastic spicy orange lipstick, Rouge Interdit – Candide Tangerine No. 50; the Gloss Interdit 
– Candide Tangerine No. 30; and the nail varnish Vernis Please – Candide Peach No. 173.

www.parfumsgivenchy.com
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As you age your needs change and this is true not only of tastes, dreams, leisure activities and 
loves, but also in terms of food. What you eat should be appropriate for your age and the different 
needs of your body, whether calories or nutrients, to give your brain, muscles and bones the specific 
care they require.

During your 20s, besides a busy professional life, where you need to prove yourself if you want to 
succeed, there is also a major social element to consider, going out in the evenings and meeting up 
with friends. As incredible as it may seem, episodes of major depression can happen at around the 
age of 27, probably caused by the build-up of stress, caused by the burden of social life and long work 
hours. At the same time, and also representing a part of the cause for depressions and emotional 
problems, men can have a bad diet, with an excess of sugar and processed foods, so-called fast food, 
with bad fats and many calories and insufficient intake of vitamins and minerals. Everyone knows 
that your body’s balance is achieved through the right amounts of vitamins and minerals, and 
that this interferes with your brain capacity, your capacity for reasoning and for coping with stress.

The 20s is when muscle building hormones reach their peak, but this is also your last chance to 
make new bone, as when you make it to your 30s, your skeleton is completed. A poor diet can prevent 
you from achieving both things: creating muscle and bone. Likewise, eating badly increases the risk 
of gaining weight, diminishing health and becoming depressed. During this decade of life, swap 
fast food for healthy food, and include berries (strawberries, raspberries, blueberries and blackber-
ries), linseed, white meats and plenty of vegetables. 

As idades da alimentação 
no masculino

puB

Conforme vamos envelhecendo, as nossas necessidades vão-se alterando, e isto não é 
válido apenas para os gostos, os sonhos, as atividades lúdicas e os amores, mas também 
em termos nutricionais. A alimentação que fazemos deve adequar-se à nossa idade e às 
diferentes necessidades do nosso organismo, quer de calorias quer de nutrientes, para um 
cuidado específico do nosso cérebro, músculos e ossos.

Na casa dos 20 anos, além de uma vida profissional intensa, onde é preciso dar provas 
do que valemos para podermos progredir, há também grande solicitação social, com saídas 
noturnas e encontros de amigos. Por incrível que pareça, é por volta dos 27 anos que 
acontecem os episódios de grandes depressões, provavelmente fruto do acumular do stresse, 
derivado do peso do convívio social e de longas horas de trabalho. Simultaneamente, 
e também fazendo parte da causa das depressões e desajustes emocionais e afectivos, existe 
uma má alimentação, com excesso de açúcar e alimentos processados, de consumo dito 
rápido, más gorduras e muitas calorias, sem a ingestão suficiente de vitaminas e minerais. 
Todos sabemos que o equilíbrio do nosso organismo é feito pela quantidade correta de 
vitaminas e minerais, e que isso interfere na nossa própria capacidade cerebral, de raciocí-
nio e de resposta ao stresse.

A década dos 20 é quando as hormonas de construção dos músculos atingem o seu 
pico, mas é também a última hipótese de fabricar osso novo, pois quando chegar aos 30 o 
esqueleto vai estar totalmente terminado. Uma dieta pobre impede que consiga fazer ambas 
coisas: criar músculo e osso. Da mesma forma, comer mal aumenta o risco de aumentar 
o peso, diminuir a saúde e ficar deprimido. Nesta década da vida, troque a fast food por 
comida saudável, incluindo na sua dieta as bagas vermelhas (morangos, framboesas, mirtilos 
e amoras), a linhaça, carnes de aves e muitos, mas muitos vegetais.

The Eating Ages of the 
Male Specimen 
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Depois dos 30 anos, o metabolismo que permitia queimar as calorias dos muitos disparates da alimentação, como doses 
reforçadas de hambúrgueres e batatas fritas, decresce à taxa de 1% a cada quatro anos. É perfeitamente possível o aumen-
to de gordura corporal, mesmo que a balança ainda não acuse aumento de peso. De acordo com o American Journal of 
Clinical Nutrition, os cientistas descobriram que mesmo os homens que conseguiam manter o mesmo peso até aos 40 
anos, ganhavam em média 1300 gramas de gordura por cada década, perdendo o mesmo peso em músculo.

A culpada é a testosterona, ou melhor, a sua diminuição, já que depois dos 30 anos os níveis desta hormona decaem até 
1% por ano, o que torna mais difícil construir e manter o metabolismo de construção de músculo. Por outro lado, é tam-
bém nesta faixa etária que a pressão arterial aumenta cerca de 4 pontos por década e começa a degeneração das articulações.

Na casa dos 30, coma peixe de água fria todas as semanas, como salmão, bacalhau, truta, atum, carapau ou sardinha. 
Os óleos benéficos destes peixes atrasam a degeneração das cartilagens e reduzem os fatores que causam inflamação. Inclua 
meia chávena de feijões, uma banana e uma mão cheia de passas de uva na alimentação diária, que irão aumentar o consu- 
mo de potássio. Também todos os dias, coma uma mão cheia de amêndoas, amendoins e nozes, excelentes fontes de 
arginina, um aminoácido que melhora a circulação do sangue. Coma brócolos e pimentos, cheios de vitamina C e E, dois 
nutrientes que combatem os radicais livres. E nas refeições em restaurantes prefira alimentos grelhados ou cozidos, acom-
panhados por vegetais.

Chegados aos fantásticos 40, apesar de ser uma idade de ouro, já muitos homens enfrentam a perda de cabelo, as rugas e 
o cabelo branco. Mas isso são apenas pormenores. Infelizmente, nesta altura cerca de 30% dos homens podem já ter cancro 
da próstata assintomático, de acordo com o Barbara Ann Karmanos Cancer Institute. É um cancro que já existe, mas que 
é quase indetetável e sem sintomas. A década dos 40, por muito que custe, pode ser rotulada como “a década da doença”.

Até aos 44 anos os acidentes são a causa mais provável de morte, mas após os 45 as doenças de coração passam a ser a 
maior ameaça. Mas há outros problemas à espreita, como os melanomas, degeneração macular (a maior causa de cegueira) 
e a obesidade, principalmente a obesidade abdominal, a mais perigosa para a saúde cardiovascular.

Nesta fase, comece a usar um sistema de pontuação para a sua alimentação: 2 pontos para a salada, 3 pontos para um 
aperitivo, 2 para uma entrada, 4 para a sobremesa e 2 para uma bebida alcoólica. O segredo é não ultrapassar os 6 pontos, 
o que quer dizer que se quiser comer sobremesa só pode comer uma salada ou uma entrada. Junte duas batatas-doces ao 
seu menu semanal, ricas em beta-caroteno (que diminui o risco de cancro), e prefira o atum como fonte proteica, sem 
gordura saturada e rico em óleos ómega. Para o elevado risco de cancro da próstata, coma 3 castanhas do Pará (também 
chamadas do Brasil ou do Maranhão) por dia, que lhe fornecem 300 microgramas de selénio. Meia chávena de cogumelos 
também é outra opção, pois têm quase 20% da quantidade de selénio que deve ser ingerida diariamente. Coma duas doses 
de vegetais por dia, como espinafre, couves-de-bruxelas e brócolos. E todos os dias agarre numa mão cheia de passas de 
uva ou beba um pequeno copo de vinho tinto, para zelar pelo colesterol e pela saúde das artérias.

After you reach 30 your metabolism that allowed you to burn the calories of many eating blunders, such as oversized portions of 
burgers and chips, declines at a rate of 1% for every four years. An increase in body fat is very possible, even when the scales don’t 
show any actual increase in weight. According to the American Journal of Clinical Nutrition, scientists have discovered that even 
men who manage to maintain the same weight up to the age of 40 gain on average 1300 grams of fat with every decade, losing the 
same amount in muscle. 

The cause for this is testosterone, or better put, its reduction, as from the age of 30 the levels of this hormone fall by up to 1% per 
year, making it more difficult to build and maintain the muscle construction metabolism. On the other hand, it is also during this 
age group that blood pressure increases by about four points per decade and joint degeneration begins.

In your 30s you should eat coldwater fish every week, such as salmon, codfish, trout, tuna, horse mackerel or sardines. The benefi-
cial oils of these fish slow down cartilage degeneration and reduce factors that can cause inflammation. Include half a cup of beans, a 
banana and handful of raisins in your daily regime, to increase your potassium intake. Also, eat a handful of almonds, peanuts and 
walnuts, excellent sources of arginine, an amino acid that improves blood circulation. Eat broccoli and peppers, packed with vitamins 
C and E, two nutrients that fight free radicals. And when eating in restaurants, choose grilled or boiled meats, accompanied with 
vegetables.

When you reach your glorious 40s, despite this being a golden age, many men are already dealing with hair loss, wrinkles and 
greying hair. But these are just details. Unfortunately, at this age about 30% of men could already have asymptomatic prostate cancer, 
according to the Barbara Ann Karmanos Cancer Institute. This is a cancer that can already exist, but which is almost impossible 
to detect and symptom free. The 40s, as much as it hurts, can be labelled “the decade of illness”.

Up until the age of 44 accidental death is the most probable cause of death, but after 45, heart disease becomes the greatest threat. 
But there are other problems to consider, such as melanomas, macular degeneration (the greatest cause of blindness) and obesity, and 
in particular abdominal obesity, the most dangerous for cardiovascular health.

In this phase, start using the points system in your diet: 2 points for a salad, 3 points for an aperitif, 2 for a starter, 4 for a dessert 
and 2 for an alcoholic drink. The secret lies is not going over the 6-point mark, which means if you want to eat a dessert you can 
only eat a salad or a starter. Add sweet potatoes to your weekly menu, rich in beta-carotene (reducing the risk of cancer), and favour 
tuna as a source of protein, without saturated fat and rich in omega oils. For the high risk of prostate cancer, eat three Brazil nuts a 
day, providing you with 300 micrograms of selenium. Half a cup of mushrooms is another option, as it has almost 20% of your daily 
selenium needs. Eat two servings of vegetables each day, such as spinach, Brussels sprouts and broccoli. And every day grab a handful 
of raisins or drink a glass of red wine to look after your cholesterol levels and the health of your arteries. 

puB
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ROCKET III TOURING

Especialmente desenhada para fazer sem esforço extensas viagens, a motorizada Rocket III Touring é surpreendentemente 
ágil e segura. A Triumph contemplou este novo modelo com uma caixa de cinco velocidades, 106 cv de potência máxima 
às 6000 rpm, sistema de ABS e suspensão traseira e dianteira.
Atributos únicos que tornam a Rocket III Touring ideal para passeios de longa duração, premiando o máximo conforto 
para condutor e passageiro graças aos assentos almofadados e às bagageiras laterais que complementam o look desportivo 
e aventureiro em cima desta inimitável “duas rodas”.

Especially designed for effort free long journeys, the Rocket III Touring motorcycle is surprisingly agile and safe. Triumph gave this 
new model a five-speed gearbox, 105bhp maximum power at 6000 rpm, ABS brake system, and front and rear suspension.
Unique features that make the Rocket III Touring ideal for long rides, ensuring the maximum in rider and passenger comfort 
thanks to cushioned seating, hard panniers that complement the sporting and adventurous look of this inimitable two-wheeler. 

www.triumph.co.uk

Quintessence
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EL PRIMERO STRATOS FLYBACK STRIKING 10TH

O novo relógio Stratos Flyback Striking 10th da Zenith possui um movimento excepcional ao vir equipado com o calibre 
El Primero, 25% mais rápido que a maioria dos calibres mecânicos, e com a função flyback que permite parar, voltar a zero 
e reiniciar o cronógrafo premindo um único botão. O azul, preto e cinzento que decoram os contadores ligam maravilho-
samente com as versões em aço, em Alchron preto de alta resistência e duas variantes em Alchron preto e ouro. 
Considerado o «relógio dos pilotos de caça», o El Primero Stratos Flyback Striking 10th é altamente resistente, infalível e rápido.  

The new Stratos Flyback Striking 10th watch from Zenith features an exceptional movement thanks to the El Primero calibre, 
which is 25% faster than the majority of mechanical calibres, and to the flyback function that allows it to stop, go back to zero and 
restart the chronograph with the touch of a button. The blue, black and grey decorating the counters connect marvellously with the 
version in steel, in high resistance black Alchron and two versions in black and gold Alchron. 
Considered the «watch of fighter pilots» El Primero Stratos Flyback Striking 10th is highly resistant, infallible and quick.

www.zenith-watches.com
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TOM FORD 59 CARLOS

Os atributos dos mil exemplares da edição limitada Tom Ford 59 Carlos não se resumem às lentes de qualidade high-tech 
Carl Zeiss. A excepcionalidade dos óculos amplifica-se também pela sua forma metalizada de estilo aviator, conjugada com 
ouro rosa de 22 quilates. Além disso, cada lente é feita à mão e detém um apuro óptico extremamente avançado assente 
no revestimento de ouro anti-reflexo. 
Cada uma das hastes do modelo Tom Ford 59 Carlos possui uma elegância rara através da placa metálica de ouro com 
a assinatura exclusiva da marca.
Um caixa de couro, com um mostruário, uma bolsa Tom Ford e um pano de limpeza complementam o carácter distinto 
deste conjunto de óculos de sol masculinos.  

The features of the one thousand units of the limited edition Tom Ford 59 Carlos go way beyond the high-tech quality Carl Zeiss 
lenses. The exceptional nature of these glasses is further highlighted by their aviator style metallic form, combined with 22-carat pink 
gold. Besides this, each lens is handcrafted and boasts highly advance optics thanks to the anti-reflective gold coating.
Each of the frames for the Tom Ford 59 Carlos models features a rare touch of elegance in the form of a gold metal plate featuring 
the exclusive signature of the brand.
A leather case, with a display case, a Tom Ford bag and cleaning cloth complement the distinctive character of this men’s sunglasses set. 

www.tomford.com
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DROP

Quando a elegância se alia à função e quando a acústica aplicada se conjuga com o design surgem 
os inesperados sistemas de som e colunas Architettura Sonora.
Drop é disso exemplo: uma fonte sonora com um eloquente balanço tonal. A sua cobertura angular 
e forma compacta e vertical é ideal para a projecção de um som real, de elevada capacidade, estando 
disponível em qualquer tonalidade para se poder adaptar em diferentes ambientes e decorações. 

When elegance is combined with function and applied acoustics is combined with design, the unexpected 
results are the Architettura Sonora sound systems and speakers.
Drop is an example of this: a source of sound with an eloquent tonal balance. Its angular covering and 
compact, vertical form is ideal for projecting real, high capacity sound, while available in any colour, 
making it adaptable to any environment and décor.

www.architetturasonora.com

CENTENARIO 21 

Um paladar inicialmente opulento, caramelizado 
e moderadamente doce que se transforma num 
fascinante sabor tostado com 15 anos de enve-
lhecimento. Este é o espírito da edição comemo-
rativa do rum Flor de Caña Centenario 21 e que 
pode ser degustado puramente ou entre duas ou 
três pedras de gelo. Produzidos artesanalmente 
na Nicarágua há mais de 120 anos, os runs Flor 
de Caña são dos mais reconhecidos na América 
Latina e dos mais premiados em todo o mundo.  

An initially opulent, caramelised and moderately 
sweet palate that is transformed into a fascinating 
toasted flavour with 15 years of ageing. This is the 
spirit of the commemorative edition of Flor de Caña 
Centenario 21 rum and which can be enjoyed on its 
own or between two or three cubes of ice. Handcrafted 
in Nicaragua for over 120 years, Flor de Caña rums 
are the best recognised in Latin America and one 
of the most award-winning around the globe.

www.flordecana.com

Villas&GolfePortugal | 137



Villas&GolfePortugal | 138 Villas&GolfePortugal| 139

Dassault Falcon 7X
Superação dos limites
Beyond the limits

Tendo sido distinguido, em Março de 2011, como vencedor da categoria Aviação 
Executiva dos Prémios de Aviação da Ásia, o Dassault Falcon 7X tem conquistado o mercado oriental com a 
sua avançada tecnologia e espantosa performance.

O Falcon 7X apresenta-se como o primeiro e único jacto executivo a incorporar um sistema digital de controlo de voo, 
que possibilita uma maior segurança operacional, bem como uma viagem mais suave. O avião contempla igualmente o 
premiado deck EASy flight, pensado para reduzir a carga de trabalho do piloto e para melhorar a sua interacção através de 
um aumento da consciência situacional no cockpit.

Having been distinguished in March 2011 as winner in the Business Aviation category 
of the Aviation Awards Asia, the Dassault Falcon 7X has won over the oriental market with its advanced  
technology and stunning performance.

The Falcon 7X is presented as the first and only business jet to feature a digital flight control system, ensuring greater opera-
tional safety, as well as a smoother ride. The aircraft also features the prize winning EASy flight deck, designed to reduce the pilot’s 
workload and to improve interaction through increased situational awareness within the cockpit.
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The Falcon 7X has three very safe and efficient engines, which provide the height in perfor-
mance and a quieter flight on long distances over water. This aircraft also boasts excellent fuel efficiency, beating 
other craft in its class by up to 30%.

It’s no surprise therefore that more than 100 Falcon 7X have been delivered almost all over the world ever since it received its dual 
FAA and EASA certification in 2007. Prepared for flights of over 12 hours, the Falcon 7X has been designed to easily undertake the 
majority of the most common business routes in world business aviation, such as Beijing to Paris or New York to Riyadh. 

www.dassaultfalcon.com/7x
Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Dassault Falcon

O Falcon 7X é composto por três motores altamente seguros e eficientes, que proporcio- 
nam, além de um melhor desempenho, uma maior tranquilidade durante longos voos sobre a água. Este 
avião orgulha-se também da sua eficiência de combustível, que se revela até 30% superior à dos aviões da sua classe.

Não surpreende, pois, que mais de cem Falcon 7X tenham já sido entregues em praticamente todos os cantos do mundo, 
desde que recebeu, em 2007, a dupla certificação da FAA e EASA. Preparado para voos de mais de doze horas, o Falcon 
7X foi concebido para fazer facilmente a maioria das ligações citadinas mais comuns na aviação executiva mundial, como 
a ligação de Pequim a Paris ou de Nova Iorque a Riade.
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86’ Domino
Poder sobre as Ondas
Power over the Waves

O imperial 86’ Domino, da Riva, navega imponentemente os seus 26 metros de  
comprimento e o seu brilho metalizado do casco ao convés por todos os mares.

A simplicidade do design desportivo garante um iate espaçoso e com diversas áreas de socialização, tornando-o no  
modelo ideal para viagens de longo curso, como para uma vida quotidiana a bordo. 

Um amplo deck, totalmente integrado na parte superior do convés, imperceptível do exterior, possui um recanto com 
mesa para seis pessoas, enquanto junto ao cockpit existe um confortável assento, também para seis pessoas.
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The imposing 86’ Domino, from Riva, glides its 26-metre length and its metallic sheen 
from hull to deck impressively across the seas.

The simplicity of the sporty design ensures a spacious yacht, with a choice of areas for socialising, making it the ideal model for 
long distance trips, and for everyday life aboard ship.

A large sundeck fully integrated into the upper part of the deck, unnoticeable from the outside, features a seating corner with 
table for six people, while next to the cockpit there is comfortable seating, also for six people.

The main salon, with dining room, is separated from the helm station by a large LCD tel-
evision, ensuring the passage of natural light.

The owners and their guests can be accommodated in the VIP cabin located in the bow, in two twin-bedded guest cabins or also 
in the portside guest cabin. The crew’s cabins are only accessed from the stern cockpit.

With top speed of 38 knots, the 86’ Domino courageously launches itself onto any shade of blue... | www.riva-yacht.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Riva

O salão principal, com sala de jantar, está separado do posto de comando por um 
televisor LCD de grandes dimensões, permitindo a passagem de luz natural.

Os proprietários e seus convidados podem acomodar-se no camarote VIP, situado na proa, em duas cabides de hóspedes  
ou ainda no camarote de bombordo. Já os reservados camarotes de tripulação são apenas acessíveis através do cockpit  
da popa.  

Com uma velocidade máxima de 38 nós, o 86’ Domino lança-se destemidamente sobre qualquer tom de azul…
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Audi A6

Elegante, mas 
Desportivo

  

Sporting Elegance
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O novo Audi A6 afirma-se audaz com o seu motor de quatro a seis cilindros, disponível 
em duas versões a gasolina e em três TDI, com um máximo de 300 cv. A potência única do automóvel 
assenta nas tecnologias de eficiência modular da marca, tais como a gestão térmica, o sistema de arranque e paragem e de 
recuperação de energia.

O habitáculo generosamente espaçoso e de perfil distinto é garantido pela leve carroçaria de 4,92 metros de compri-
mento e 2,91 de largura, e pela elegância decorativa a bordo. Além de possuir um diversificado equipamento de série, ilu-
minação ambiente e assentos comfort com função de ventilação e massagem, e uma bagageira com 530 litros de capacidade, 
o A6 detém mais predicados do que aqueles que podem ser revelados…

The new Audi A6 proves its boldness with a four to six 
cylinder engine available in two petrol versions and three 
TDI versions, with a maximum of 300bhp. The unique power of 
the car lies in the brand’s modular efficiency technologies, such as thermal manage-
ment, the stop-start system and the energy recovery system.

The generously sized and distinctive interior is ensured by a light chassis, some 
4.92 metres long and 2.91 metres wide, and by the decorative elegance it emits. 
Besides boasting assorted standard equipment, ambient lighting and comfort seats 
with active ventilation and massage, and a boot with 530-litre capacity, the A6 
has plenty more qualities just waiting to be discovered...

www.audi.pt 
Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs 
kindly given by Audi

Terravista Golf Course

Beleza e Ecologia
Beauty and Ecology
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Mas o mais espantoso deste campo de golfe é o buraco 14, par 3, situado sobre uma 
falésia de 40 metros de altura, que termina no mar. É o buraco mais fotografado do Brasil e um dos mais desa-
fiantes para os jogadores, devido à reduzida margem de erro e ao vento que atinge a região. Um campo de golfe imperdível 
para todos os profissionais do golfe.

But the most astounding thing about this golf course is the par-3 14th, located on the top 
of a 40-metre cliff, ending in the sea. This is Brazil’s most photographed hole and one of the most challenging for  
players, given the low margin for error and the wind that blows in this region. An unmissable golf course for any golf professional. 

www.terravistagolf.com.br
Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Terravista Golf Course

The cliff tops of Trancoso, on the southern coast of Bahia, in Brazil, is the scene for one of 
the finest golf courses in South America. The 18-hole, par 72  
Terravista GolfCourse, designed by renowned architect Dan Blankenship,  
covers an area of 70 hectares and is divided between Atlantic Rainforest and 
incredible beach and sea views.

Opened in 2004, Terravista stems from the wish of Michale Rumpf-Gail 
to create a golf course with exceptional playing conditions for South America.  
He did it respecting the natural lie of the land, without resorting to major 
changes, preserving the native vegetation of the site. This ecological golf course 
also reuses water from the course, integrated into the country’s most modern 
irrigation system.

O alto das falésias de Trancoso, no Sul da Bahia, no Brasil, é palco de um dos  
melhores campos de golfe da América do Sul. O Terravista Golf Course, de 18 buracos, par 72, da  
autoria do reconhecido arquitecto Dan Blankenship, ocupa 70 hectares e está dividido entre a Mata Atlântica e vistas  
incríveis de praia e mar. 

Inaugurado em 2004, o Terravista nasceu do desejo de Michael Rumpf -Gail criar o campo de golfe com melhores 
condições para a prática do desporto na América do Sul. Fê-lo respeitando os relevos naturais do terreno, sem recurso a 
intervenções profundas, preservando a vegetação nativa do local. Este golfe ecológico é completado com um reaprovei- 
tamento das águas do campo e com o mais moderno sistema de irrigação do país. 
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gOLf ShOTS

BELAS CLUB DE CAMPO

A edição de Abril da prestigiada National Geographic elegeu o Belas Club de Campo como um dos dez melhores campos 
de golfe do mundo, no que respeita à sustentabilidade e ao consumo e gestão de água. Localizado em Belas, entre Lisboa, 
Sintra e Cascais, o Belas Club de Campo é colocado, nesta selecção, ao lado de campos como o famoso Augusta National 
Golf Club, na Georgia, Estados Unidos. 
Com o selo de garantia do grupo André Jordan, é de referir também que o Belas Club de Campo é reconhecido por espe-
cialidades da Golf Environment Organization (GEO) como “um dos mais inovadores no que diz respeito à gestão da água”. 

The April issue of prestigious magazine National Geographic has voted Belas Club de Campo as one of the ten best golf courses 
in the world, in terms of sustainability and of water use and management. Located in Belas, between Lisbon, Sintra and Cascais, 
Belas Club de Campo is placed in this selection alongside courses such as the famous Augusta National Golf Club, in Georgia, USA.
With the seal of quality of the André Jordan group, Belas Club de Campo is also recognised by the Golf Environment Organisation 
(GEO) as “one of the most innovative in terms of water management”.

www.belasgolf.com 

SHAMIR

Além de concentração absoluta e paixão pelo desporto, o golfe exige também uma visão apurada. Foi a pensar nisso mesmo 
que a Shamir, especialista em lentes desportivas, desenvolveu uma geometria especial e única para a prática da modalidade. 
Especializada em lentes progressivas e detentora de um dos melhores departamentos de Investigação e Desenvolvimento 
de lentes oftálmicas do mundo, a Shamir é uma reputada marca francesa, com forte presença em Portugal. 

Besides absolute concentration and passion for the sport, golf also requires excellent vision. With this in mind Shamir, specialist in 
sports lenses, has developed a special and unique geometry for the practice of this sport. 
Specialised in progressive lenses and owner of one of the best ophthalmic lens research and development departments in the world, 
Shamir is a respected French branch, with a strong presence in Portugal.

www.shamir.pt 

TORNEIO FEDEX

Já começaram as três provas de qualificação portuguesas 
do FedEx Golf Challenge, que vão levar o golfista ven-
cedor a Pebble Beach, na Califórnia, entre os dias 4 
e 7 de Novembro, para disputar a Final Mundial do 
Circuito. O vencedor português vai competir com os 
campeões das edições do Reino Unido, Dubai, Estados 
Unidos, Canadá, China, República Dominicana, Irlanda, 
Coreia do Sul e Peru.

The three Portuguese qualifying events have already begun  
in the FedEx Golf Challenge, with the winning golfer  
heading to Pebble Beach in California between November 
04 and 07 to take part in the circuit’s World Final. The 
Portuguese winner will compete against the champions of 
the circuit editions held in the UK, Dubia, USA, Canada, 
China, the Dominican Republic, Ireland, South Korea 
and Peru. 

www.fgc-pt.com/2011/ 



Villas&GolfePortugal | 154

fIguRA gOLfE

gOLf fIguRE

SEVERIANO BALLESTEROS

Mais conhecido por Seve Ballesteros, um dos maiores e melhores jogadores de 
golfe de todos os tempos faleceu com apenas 54 anos, depois de uma longa e 
fabulosa carreira com mais de 90 troféus, 50 dos quais na Europa.
Foi em Pedreña, Cantábria, onde nasceu a Abril de 1957, que Ballesteros  
começou a sua carreira no golfe como caddie. Destacou-se na modalidade  
quando, com apenas 19 anos, alcançou o segundo lugar no Open Championship. 
A partir deste momento, as vitórias passaram a fazer parte da vida e do currículo 
do golfista espanhol que logo de seguida ganhou cinco dos maiores torneios de 
golfe entre 1979 e 1988, dos quais três Open Championship e dois Masters. 
O nome de Severiano Ballesteros figura igualmente na Ryder Cup, torneio que 
ajudou a ganhar por cinco vezes enquanto jogador e capitão da equipa europeia. 

Better known as Seve Ballesteros, one of the greatest golfers of all time has died at the 
age of just 54 after a long and stunning career winning more than 90 trophies, 50 of 
which were won in Europe.
It was in Pedreña, Cantabria, where he was born in April 1957, that Ballesteros  
began his career as a golf caddy. He made his mark in the sport at the tender age of 
19, when he achieved second place in The Open Championship. 
From that moment on victories became part of the life and portfolio of the Spanish 
golfer, who went on to win five major golfing tournaments between 1979 and 1988, 
including three Open Championships and two Masters.
Seve was also an important name in Ryder Cup history, the tournament he helped to 
win five times as a player and as the captain for the European team.

Fotografias cedidas por Photographs given by Trajectory

Fotografias cedidas por Photographs given by Trajectory

Fotografia de Photograph by João Paulo Martins
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Apesar de se ter retirado da carreira de golfista profissional 
um ano antes de lhe ser diagnosticado um tumor maligno 
no cérebro, Seve Ballasteros manteve-se sempre ligado à sua 
grande paixão, tendo desenhado diversos circuitos de golfe.
A espectacularidade dos 18 buracos do Porto Santo Golfe, 
espalhados entre imponentes falésias e vastos lagos, são a 
obra mais exímia do golfista em campos nacionais, contudo 
Ballesteros foi igualmente o mentor do Royal Óbidos Spa 
& Golf Resort, localizado na Região Oeste de Portugal.
O universo desportivo, em particular o mundo do golfe, 
ficou mais pobre a 7 de Março deste ano quando Severiano 
Ballesteros não resistiu à doença que o afectava desde 2008. 
Porém, perdura a mais digna memória da sua incontornável 
figura como o melhor golfista europeu de sempre.

Despite having retired from his career as a professional golfer one 
year prior to being diagnosed with a malignant brain tumour, 
Seve Ballesteros always kept up a close relationship with his great 
passion, designing numerous golf courses.
The spectacular nature of the 18 holes of Porto Santo Golfe, de-
veloping between impressive cliffs and broad lakes, produce a hi-
ghlight by the golfer in Portuguese courses, with Ballesteros also 
the name behind the Royal Óbidos Spa and Golf Resort, located 
in Portugal’s “Oeste” region.
The sporting universe, and particularly the world of golf, lost one 
of its greats on May 7th of this year, when Severiano Ballesteros 
lost his fight against the disease he had been suffering from since 
2008. But, we are left with the powerful memory of this unmis-
takable golfing figure, the greatest European golfer of all time.

“A era Ballesteros terminou, mas fui o Tiger da 
minha época
 
The Ballesteros era has ended, but I was 
the Tiger of my day.  

”Fotografia de Photograph by Miguel Costa
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XIX Madeira Islands Open

Torneio Tributo
Tribute Tournament

O Porto Santo Golfe recebeu de 19 a 22 de Maio mais uma edição do Madeira Islands 
Open. Estiveram presentes na «Ilha Dourada» 156 jogadores do European Tour, sete dos quais já vencedores 
da mais reconhecida e importante prova de golfe da Madeira.

O irlandês Michael Hoey saiu triunfante do 19º torneio, ao terminar a volta com 71 pancadas, uma abaixo do Par do 
Seve Course, perfazendo o total de 278, menos 10 shots que James Morrison, campeão do ano passado.

Jamie Elson e Chris Cane, da Inglaterra, ficaram em ex-aequo no segundo lugar, ambos com 280 tacadas.
Entre os representantes portugueses, Filipe Lima e Ricardo Santos prometiam grandes resultados, mas nenhum  

conseguiu alcançar o “top-3”. No entanto, a prestação portuguesa no torneio de golfe saiu enobrecida com a sagração de 
Gonçalo Pinto como campeão nacional amador, com apenas 18 anos.

TORnEIOS

TOuRnAmEnTS
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O XIX Madeira Islands Open prestou igualmente homenagem a Severiano Ballesteros. 
O ex-campeão, que faleceu recentemente, desenhou o traçado do percurso do Porto Santo Golfe, pelo que 
a vice-presidência do Governo Regional da Madeira decidiu atribuir ao buraco 14, um dos mais desafiantes do trajecto, o 
nome do golfista espanhol. 

O tributo à excepcionalidade de Ballesteros abrangeu ainda um minuto de silêncio.

The 19th Madeira Islands Open also paid tribute to Severiano Ballesteros. The former golfing 
champion, who recently died, designed the layout of Porto Santo Golfe. The vice presidency of the Madeira 
Regional Government chose the occasion to officially  name 
the course’s 14th hole, one of its most challenging, after the 
Spanish golfing legend. The tribute made to Seve’s exceptional 
contribution to golf was marked with a minute of silence.

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly 
given by Madeira Islands Open   

Between May 19th and 22nd, Porto Santo Golfe hosted another edition of the Madeira  
Islands Open. 156 players from the European Tour were present on the «Golden Island», seven of which were 
previous winners of Madeira’s best known and most important golfing event.

Irish golfer Michael Hoey took the laurels at the 19th tournament, ending the final round with a score of 71, one under par for 
the Seve Course, and a total score of 278, 10 shots less than James Morrison, last year’s champion.

Jamie Elson and Chris Cane, from England, shared second place, both hitting a total of 280 shots.
Amongst players representing Portugal, Filipe Lima and Ricardo Santos promised great things, but neither was able to break 

the top three. However, Portuguese performance in the golf tournament was boosted by the naming of Gonçalo Pinto as national 
amateur champion at just 18 years of age.
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