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Celebrating
In Portugal and around the globe we live in troubled times, but this Christmas and in the New Year, we need to find hope 
in every gesture and in every glance. We need to celebrate with gratitude, confidence, joy, and share the fullness of life with 
our friends. We need to be grateful for the gift of life we have been given and for the ongoing opportunity we have to learn, 
change, grow and be happy. Now is the moment!
Villas & Golfe, as it celebrates another anniversary, promises to continue to do what it does best, always trying to go the 
extra mile, meeting the desires of those who keenly follow us. With each year that passes, we are reborn into the new one, for 
a new experience to be lived, always with strength, pluck, and courage, giving continuity to what we call LIFE.
In these festive times, we raise a toast to you! Merry Christmas and New Year rich with success!

Sexto Sentido
Maria Gambina
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Celebrar
Em Portugal e no mundo inteiro, vivemos tempos conturbados, mas neste Natal e no Ano Novo, precisamos de 
encontrar a esperança em cada gesto e em cada olhar; precisamos de celebrar com gratuitidade, confiança, alegria, 
e partilhar com os amigos a plenitude da vida; precisamos de agradecer a dádiva de estarmos vivos e de termos, de 
forma ininterrupta, a oportunidade de aprender, mudar, crescer e ser felizes. Agora é o momento!
A Villas & Golfe, em época de aniversário, compromete-se a continuar a fazer o que de melhor sabe, tentando sempre 
ir mais além, indo ao encontro dos anseios dos que nos seguem com entusiasmo. A cada ano que passa, renascemos 
para o novo, para uma nova experiência a ser vivida, sempre com força, garra, coragem, dando continuidade ao que 
chamamos VIDA.
Neste tempo de festa, brindamos a Si! Feliz Natal e um Ano Novo carregado de sucessos!
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EDITORIAL

A vida corre em ritmos sossegados, neste que é um dos maiores países da Europa, 
em termos de área, mas de baixa densidade populacional (cerca de 9 milhões de habitantes). Proliferam, no entanto, 
as altas montanhas, mares e lagos, as casinhas de campo coloridas, os castelos, as vastas praias de areia branca e as 
últimas terras virgens do Velho Continente. 

86
Life flows in peaceful rhythms in this, one of Europe’s largest countries, in terms of area, but of low 

population density, with around nine million inhabitants. Nevertheless, there are plenty of high mountains, of seas and lakes, of 
colourful country houses, of castles, of white sandy beaches and the final virgin territory of the Old Continent. 
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Serra da Estrela

FuLgEnTE 
MAnTO 
BRAncO

  

Dazzling Mantle of White
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As the harshness and severity of winter advances, the highest point on 
mainland Portugal begins to deck itself with white, radiating a whiteness that is as 
dazzling as the sparkle of a star.

It is in the upland region of the same name, the Mountain Range of the Star (Serra da Estrela), that 
the hills, heavy with ancient, rugged granitic stones, gain a celestial hue coloured by the vivacity of people 
that revel in the delight and adventure that gliding over snow provides them with.

Various ski resorts are dotted around the peak – “Torre” – and the many hotels of the region, charac-
terised by their pointed roofs, welcome visitors to the scent of the warming aroma of logs burning brightly, 
while outside the snowy flakes fall.

Com o avançar da dureza e severidade do inverno, o maior cume em território nacional 
começa a pintar-se de branco, irradiando uma alvura tão fulgente quanto o brilho de um astro.

É nesta Serra, a Serra da Estrela, que os montes, pejados de centenárias e robustas pedras graníticas, ganham um tom ce-
lestial colorido pela vivacidade das gentes que não perdem a delícia e a aventura que o deslizar sobre a neve lhes proporciona.

As várias estâncias de esqui espalham-se em redor do pico – a Torre – e as diversas unidades hoteleiras da região, carac-
terizadas pelos seus telhados pontiagudos, acolhem os visitantes ao sabor do caloroso aroma da lenha que arde vivaçamen-
te, enquanto lá fora caem os flocos nevados.

Mas depressa os raios solares se tornam mais intensos e o alvo manto desaparece, 
descendo suavemente pelas encostas da montanha e dando força renovada aos inúmeros espelhos de 
água que surgem entre os rochedos. Uma rota pelas 25 lagoas da Serra da Estrela ou pelas aldeias históricas dos concelhos 
abrangidos pelo sistema montanhoso afigura-se como o passeio ideal para um dia de primavera, verão ou até mesmo de 
outono. Desvendam-se assim as distintas paisagens que a serra detém: da neve, até à verdejante e vivaz flora e fauna no 
tempo seco, chegando aos tons quentes das folhas caídas. 

Quer seja numa estação ou noutra, a Serra da Estrela vai sempre saber ao delicado queijo amanteigado que lhe pede o 
nome emprestado, vai sempre cheirar ao fumeiro tão característico da sua zona e vai ter sempre como barulho de fundo o 
latir buliçoso dos cães que lhe dão uma essência tão natural.  
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But soon the sun’s rays become stronger and the white blanket disappears, gently sliding 
down the mountain slopes and giving renewed strength to the countless water features that appear between the rocky 
outcrops. A route taking in the 25 lakes of the Serra da Estrela or through the historical villages of the municipalities that are in-
cluded in the mountainous system is the ideal trip for a spring or summer’s day, or also in the autumn. The changing landscapes of 
the mountains are thus revealed: from snow to the verdant and bright flora and fauna of the dry season, before the warm colours of 
the falling leaves.

Whatever the season you see it in, the Serra da Estrela will always taste of the delicate and creamy cheese that it gives its name 
to, it will always smell of the smoke that is so characteristic of its region and it will always have the active barking of dogs as its  
background noise, giving it a so natural essence.  | www.turistrela.pt | www.turismoserradaestrela.pt

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Turistrela
4,5 - © Turismo Serra da Estrela
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O que tem feito à frente da Rede Europeia Anti-
-Pobreza em Portugal nos últimos 20 anos?

Há 20 anos a Europa ainda era dos 12 países. Em  
Bruxelas desconhecia-se a existência de pobres, a quantidade 
de pobres e causas geradoras da pobreza em Portugal. Mas 
o problema não era só português. Como Jacques Delors 
era um homem cristão muito sensível aos problemas huma-
nos achou que para poder orientar as políticas sociais da 
Europa precisava de ter um diagnóstico objetivo. E nesse 
sentido criou uma rede europeia antipobreza, a European 
Anti-Poverty Network. Na altura, eu era secretário-geral da 
União das IPSS, atualmente CNIS, e talvez tivesse mais co-
nhecimento da Europa e mais facilidade em falar o francês. 
Pediram-me para ir a Bruxelas para ver como é que se ia 
desenrolar o processo com os outros 12 representantes. Lá, 
para grande espanto meu, houve uma votação e fui escolhido 
para presidente nacional. 

Disse que não havia números concretos quanto ao 
número de pobres em Portugal, mas a verdade é que se 
diz que deveriam existir cerca de 2 milhões, número que 
se mantém atualmente. O que falhou para não haver 
uma redução deste número?

What have you achieved as head of the European 
Anti-Poverty Network in Portugal for the last 20 
years?

2o years ago Europe was still 12 countries. The existence 
of poor people, the amount of poor people and the causes be-
hind poverty in Portugal were not known in Brussels. But the 
problem was not just that of Portugal. As Jacques Delors was 
a very Christian man who was very sensitive to human prob-
lems, he felt that to be able to guide social policies in Europe an 
objective diagnosis would be needed. And with this in mind he 
created the European Anti-Poverty Network. At the time, I 
was the secretary general of the IPSS Union, now CNIS, and 
maybe I had more knowledge about Europe and greater ease 
in talking in French. They asked me to go to Brussels to see 
how the process was going to develop with the other 12 repre-
sentatives. There, to my great surprise, there was a vote and I 
was chosen to be national chairman.   

You said that there were no concrete numbers as 
to the amount of poor people in Portugal but the 
truth is that there must have been about two million, 
a number that remains the case today. What has been 
missing for this number not to have been lowered?

Padre Jardim Moreira

 «É necessária uma sociedade 
de partilha»
«A sharing society is needed»
A sua postura não tem sido indiferente a quase ninguém. Pároco nas freguesias da Vitória e de São Nicolau, 
no Porto, há 40 anos, a voz do Padre Jardim Moreira começou a ser mais audível quando foi eleito presidente 
em Portugal da Rede Europeia Anti-Pobreza. Defensor de uma sociedade mais igualitária, o pároco acredita 
que Portugal continua a ser um dos países europeus com maior número de pobres por falta de coragem 
dos sucessivos governos de mexer nas estruturas e nas posições privilegiadas dos mais ricos. Além disso, a 
solução para os problemas em Portugal, diz, passará sempre pelo amor gratuito aos outros.

His stance has left no one indifferent. For 40 years a priest in the parishes of Vitória and of São Nicolau in Oporto, 
the voice of Father Jardim Moreira started to be heard more when he was elected the chairman in Portugal of the 
European Anti-Poverty Network. Defender of a more egalitarian society, the cleric believes that Portugal is still one 
of Europe’s countries with the greatest number of poor people thanks to the lack of courage shown by successive govern-
ments to intervene in the structures and in the privileged positions of the richest. Besides this, the solution for Portugal’s 
problems, he says, will always include free love for one another.
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Durante este tempo não houve da parte dos vários go-
vernos a coragem para mexer nas estruturas. Continuamos 
a ser o país da Europa com maiores assimetrias entre ricos e 
pobres. Isto é um escândalo, uma injustiça evidente e uma 
incompetência dos políticos para mexer nos ricos e nas suas 
posições privilegiadas. 

Lamento profundamente que o meu país, a par da assi-
metria entre pobres e ricos, seja também o país da Europa 
com mais crianças pobres, 24%. Eu dizia a alguns gover-
nantes do Governo anterior: temos 24% de crianças na po-
breza, exclusão e abandono precoce das escolas, falta de saúde 
e de alimentação. Daqui a 25 anos onde é que vão estar 
estas crianças? Fui ouvido, deram-me a possibilidade de um 
projeto com mães solteiras a nível nacional, mas entretanto 
o Governo caiu. O projeto terminou aí. 

Tenho proposto que em vez de se andar a remendar com 
subsídios e projetos, se faça um plano nacional que tenha 
em conta a redução de custos e o aumento do sucesso e 
de êxito com as pessoas. Fazendo um trabalho articulado 
entre vários ministérios, privilegiando os quatro que são es-
senciais – educação, habitação, saúde e ação social. Senão é 
sempre um alfobre de pobres lá em casa. 

A formação é uma solução?
A pobreza é sempre um desvio ou uma ausência da vi-

vência dos direitos humanos. É pobre quem está, de algum 
modo, desequilibrado, na formação ou na educação. É ne-
cessário cuidar da formação integral do ser humano. Sem 

During this time none of the various governments had 
the courage to intervene in the structures. We remain the  
European country with the greatest imbalance between 
rich and poor. This is a scandal, an obvious injustice and 
incompetence of politicians to deal with the rich and their  
privileged positions.

I deeply regret that my country, besides the imbalance  
between poor and rich, is also the country to have the highest 
proportion of poor children in Europe – 24%. I have said to 
leaders of the former government: we have 24% of children in 
poverty, exclusion and leaving school early, lack of health and 
poor diet. Where will our children be 25 years from now? I 
was listened to and I was given the possibility of a project for 
single mothers on a national scale, but the government has 
changed in the meantime. The project came to an end with 
it. I have proposed that instead of trying to patch things up 
with subsidies and projects, they set up a national plan that 
takes reducing costs into account and increasing success of people. 
Undertaking a work that is linked to several ministries, fa-
vouring the four that are vital – education, housing, health 
and social welfare. If not Portugal will remain a nursery for 
the poor forever.

Is training the answer?
Poverty is always a detour or an absence of experiencing 

human rights. Anyone who is in some way unbalanced in 
terms of training or education is poor. We need to take care 
of the overall training of the human being. Without this  

essa formação, as pessoas perdem o sentido dos valores, da 
sua responsabilidade e também da sua capacidade de serem 
construtores da própria sociedade portuguesa. Não é pos-
sível que um pobre saia da pobreza sem a sua participação. 
Se as pessoas vão fazer um curso apenas porque tinham 
uma mensalidade a receber, chegamos ao fim, gastamos 
o dinheiro e não desenvolvemos pessoas, mantivemo-las  
na pobreza. 

É mais difícil ser presidente da Rede Europeia Anti-
-Pobreza neste período de crise económica profunda em 
que vivemos?

Temos que ter a consciência que no país, na Europa e no 
mundo terminou um ciclo económico e cultural. É neces-
sário que se faça de novo uma síntese de valores para que 
possa nascer uma nova sociedade, onde a pessoa humana 
seja o centro de toda a vida económica e política. Veja a 
crise que vai na Europa quanto ao euro e o conflito entre as 
economias nacionais e o mercado. O que se passa? É que o 
mercado não olha aos pobres, impõe-lhes normas, impostos 
desmedidos, sem estar a pensar nas consequências. O mer-
cado não tem interesse no ser humano, tem interesse no seu 
lucro. Começa-se a pensar, houve propostas europeias nesse 
sentido, em dar prioridade às políticas nacionais e à socie-
dade e não ao mercado. Esta mudança impõe-se. É preciso 
que o ser humano ocupe de facto a razão de ser de uma 
política económica nacional e mundial. E se não se fizer isto, 
pode acontecer o que aconteceu com alguns países árabes: 
uma explosão na busca de um espaço ao Sol para todos. 

Acha que com este Orçamento de Estado para 2012 
já aprovado caminhamos para a colocação do ser huma-
no no centro da sociedade ou para essa tal revolução de 
que fala?

Neste momento, por mais que o Sr. Ministro diga que 
está atento aos pobres, a verdade é que as circunstâncias 
não favorecem essa atuação. Vemos a questão da saúde, com 
cortes; no ensino a mesma coisa. Não é com cortes que 
vamos melhorar a situação. Pode diminuir a dívida, mas as 
pessoas vão passar um mau bocado e podem perder a capa-
cidade de reação e de luta. Este governo está a fazer o que 
a troika manda, tem que ser apenas um bom executor. Mas 
mesmo sendo bom executor também deve ter a possibilidade 
de discordar e de propor novas formas de acordo com o 
bem comum. É necessária uma sociedade de partilha, porque 
se não sou capaz de partilhar, não sou capaz de ser feliz. 

Esteve em causa o Programa Comunitário de Ajuda 
Alimentar a Carenciados. Faria falta?

Pretende-se dar migalhas aos pobres para ver se eles 
se calam e se são capazes de não morrer de fome. Mas a 
questão é a forma como são distribuídos esses bens. Em  
Portugal, a distribuição tem sido feita de forma massiva, 
duas vezes por ano, e com um prazo muito curto para en-
trega. O problema é o seguinte: uma velhinha tem direito 

training people lose the meaning of values, of their responsibility 
and also of their ability to be part of building Portuguese so-
ciety. If people are going to attend a course just to receive a 
monthly payment, we get to the end, we spend the money and 
we don’t develop people, we keep them in poverty.

Is it more difficult to be chairman of the European 
Anti-Poverty Network during this period of serious 
economic crisis we are currently experiencing?

We have to be aware that in the country, in Europe and in 
the world, an economic and cultural cycle has ended. We need 
to have to decide what our values are again for a new society 
to be able to be born, where the human person is the centre of 
all economic and political life. Look at the crisis underway in 
Europe about the Euro and the conflict between the national 
economies and the market. What is happening? The market 
is not thinking about the poor, imposing norms on them, ex-
cessive taxes, without thinking about the consequences. The 
market has no interest in the human being; it is interested in 
profit. Thoughts are starting to be made, European proposals 
have been put forward with this in mind, in giving priority to 
national policies and to society and not to the market. This 
change is enforced. The human being really needs to be the 
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reason for a national and world economic policy. And if this 
was not the case, the same could happen as happened in cer-
tain Arab nations: an explosion in the quest for a space in the 
sun for everyone. 

Do you think, with the State Budget for 2012 
now approved, that we are heading towards human 
beings being placed at the centre of society, or for this 
revolution that you speak of?

At the moment, no matter how much the prime minis-
ter says he is taking care of the poor, the truth is that the  
circumstances do not favour this action. We see health cuts 
and the same in education. We are not going to improve the 
situation with cuts. Debt can be reduced, but people are going 
to have it rough for a while and may lose the ability to react 
and fight. This government is doing what troika tells it to, it 
just has to do what it is told. But even when it does what it is 
told, it should also have the possibility to disagree and propose 
new forms that live up to the common good. A sharing society 
is needed, because if I am unable to share, I am unable to  
be happy.

The EU Food Aid for the Needy Programme has 
been an issue. Would it be missed?

The aim is to give crumbs to the poor to see if they shut 
up and if they are able to not die of hunger. But the issue is 
the way these goods are distributed. In Portugal, the distribu-
tion has been done en masse, twice a year, and with a short 
deadline for delivery. The problem is this: a little old lady has 
the right to a large quantity of butter, but the little old lady 
does not eat butter. What should she do? Either she throws it 
away or she sells it. Each product should be given to whoever 
needs it.

The human being is faced with the void of post modernity. 
The void is not being loved, the structure does not love the 
person, the policy has no love for the person, it does not look 
to the interests of the person. If there is no love, people with 
fight against each other. I truly question the practice and the 
believers themselves. Because the believers should exercise love 
and sharing on a local level.

And is this not the case?
No! There is plenty of ritualism, but ritualism saves  

nobody. Sometimes they are purely pagan rituals, doing  
little things, walking, doing this and that. Christ didn’t order 
people to do anything. He said: love each other as I love you.

Are you against pilgrimages to Fatima on foot?
I am, because God only suggests changing our being, 

changing our way of acting. Once I saw a woman here who 
had made a promise to walk to Fatima, but then she got ar-
thritis and she couldn’t do it. We spoke a little and I understood 
that she had a very serious problem with the relationship to 
her mother-in-law. I told her: you will make peace with your 
mother-in-law, you will confess your sins. And she replied:  

a uma quantidade enorme de manteiga, mas a velhinha não 
come manteiga. O que vai fazer? Ou deita a manteiga fora 
ou vai vendê-la. É preciso que cada produto seja entregue a 
quem dele precisa. 

O ser humano hoje vê muito o vazio da pós-moderni-
dade. O vazio é o não ser amado, a estrutura não ama a 
pessoa, a política não tem amor à pessoa, não olha pelo bem 
da pessoa. Se não há amor, as pessoas vão lutar umas contra 
as outras. Questiono muito a prática e os próprios crentes. 
Porque os crentes deveriam ser pessoas que deveriam exer-
cer o amor e a partilha a nível local. 

E não é isso que acontece?
Não! Há muito ritualismo e o ritualismo não salva nin-

guém. Às vezes são rituais puramente pagãos, fazer coisi-
nhas, andar a pé, fazer isto e aquilo. Cristo não mandou 
fazer nada. Disse: amem-se como eu vos amo. 

É contra as idas a Fátima a pé?
Sou, porque Deus só nos propõe a mudança do nosso 

ser, da nossa forma de agir. Uma vez veio aqui uma senhora 
que tinha feito uma promessa de ir a Fátima a pé, mas  
depois vieram as artroses e não podia. Falámos um bocado 
e percebi que ela tinha um problema grave de relaciona-
mento com a sogra. Disse-lhe: a senhora vai fazer as pazes 
com a sua sogra, vai confessar-se. E ela respondeu: antes ir a  

Fátima do que fazer as pazes com a minha sogra! Onde 
é que está a essência de ir a pé a Fátima? A mensagem é  
mudança de coração. 

Veio para estas paróquias de São Nicolau e da Vitória 
há cerca de 40 anos. Na altura pediu ao Sr. Bispo um 
lugar empobrecido e descristianizado. Sempre sentiu 
que erradicar a pobreza era a grande missão da sua vida?

No dia 8 de dezembro de 1941 fui batizado. A minha 
mãe pegou no bebé e pô-lo em cima do altar de Nossa  
Senhora e consagrou o menino a Deus. A consagração que 
ela fez tornou-se efetiva na minha vida. Nunca tive dúvidas 
de que a minha felicidade passava por ser padre. 

Há coisas que se aprendem por osmose. Aprendi prin-
cipalmente com a minha avó. No Natal havia a matança 
do porco. Ela dizia-me: leva a tal fulana, a tal fulana e a tal 
fulana. E eu ia todo contente, não sabia o que estava a fazer. 
Depois percebi que era a partilha. Se fosse no verão levava 
o feijão ou o milho. Aprendi esta ideia da partilha não na 
teologia, mas na vida concreta da família. 

O bispo entregou-me São Nicolau, que era uma fregue-
sia muito pobre. Mas as pessoas tinham humanidade, ti-
nham valores; hoje não têm. Os pobres de hoje são pessoas 
que são muito mais desumanas, com problemas na própria 
família. Aqui nesta zona, por exemplo, porque não há amor, 
não há família. E os filhos nascem da espontaneidade de 
uma sexualidade irresponsável. 

I would rather walk to Fatima that make up with my mother-
in-law! Where is the essence of walking to Fatima? The message 
is changing your heart.

You came to the parishes of São Nicolau and 
Vitória about 40 years ago. At the time you asked 
the Bishop for a poverty stricken and dechristianized 
place. Have you always believed that eradicating poverty 
is your great mission in life?

On the 8th of December, 1941, I was baptised. My mother 
took the baby and placed it on the altar of Our Lady and 
dedicated the little boy to God. The consecration became the 
reality of my life. I have never doubted that my happiness lies 
in being a priest.

There are things that we learn by osmosis. I learnt most of 
what I know from by grandmother. At Christmas we slaugh-
tered the pig. She would say to me: take this to this lady, to 
that lady and to this lady. And off I went, all happy without 
a clue what I was doing. Later I understood that this was  
sharing. If it was summer I took them beans or corn. I 
learned this idea of sharing not through theology but through  
experiencing family life.

The bishop granted me São Nicolau, which was a very poor 
parish. But the people had humanity, they had values; now 
they don’t. The poor of today are much less human, with prob-
lems in their families. In this area, for example, because there 
is no love, there is no family. And children are born through 
the spontaneity of irresponsible sexuality.
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Whatever the case, I have been here for 40 years, I like 
working with the poor. It is a challenge that brings me joy.

You are priest who has rowed against the current. 
Have you ever regretted going in the opposite direc-
tion to almost the entire Church?

What do we mean by Church? This is the question. Do we 
call the institution the Church, the practisers of the rites, or 
do we refer to those who love, as the Church? Faith is not con-
nected to institutions or practices, it is linked to the personal 
attachment of each of us to God. We should love others with 
the love with which God loves us. If this stance raises questions, 
no matter, because my mission, like all priests and bishops, is 
to proclaim the kingdom of God and not the kingdom of men.

I closely identify with the Pope, therefore I feel calm in 
terms of doctrine, and until now no bishop has ever spoken to 
me about something in which I wasn’t quite correct. I try to 
be transparent, simple, I am against nobody, I don’t wish to 
enforce anything, but I want to live my faith in accordance 
with this project of Jesus Christ. The message I try to trans-
mit is deeply humanist, spiritual and of love for everyone,  
without exception.     

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira
Fotografias de Photographs by Manuel Teixeira

De qualquer forma, estou aqui há 40 anos, gosto de tra-
balhar com os pobres, é um desafio que me dá alegria. 

É um padre que tem remado contra a corrente.  
Nunca se arrependeu de andar ao contrário de quase 
toda a Igreja?

A que chamamos Igreja? Essa é a questão. Chamamos 
Igreja à instituição, aos praticantes dos ritos, ou chamamos 
Igreja àqueles que amam? A fé não está ligada nem a ins-
tituições nem a práticas, está ligada à adesão pessoal de 
cada um a Deus. Deve amar-se os outros com o amor que 
Deus nos ama. Se esta postura levanta interrogações, ainda 
bem, porque a minha missão, como a de todos os padres e 
bispos, é ser anunciador do reino de Deus e não do reino  
dos homens. 

Sinto-me muito identificado com o Papa, portanto sin-
to-me tranquilo em termos doutrinais, e até agora nenhum 
bispo teve uma palavra comigo sobre alguma coisa em 
que eu estivesse menos correto. Procuro ser transparente, 
simples, não estou contra ninguém, nem quero impor 
nada, mas quero viver a minha fé de acordo com este pro-
jeto de Jesus Cristo. A mensagem que procuro transmitir 
é profundamente humanista, espiritual e de amor a todos,  
sem exceção.

“É preciso que o ser humano ocupe de facto a 
razão de ser de uma política económica nacional 
e mundial. E se não se fizer isto, pode acontecer 
o que aconteceu com alguns países árabes: uma 
explosão na busca de um espaço ao Sol 
para todos.
 
The human being really needs to be the 
reason for a national and world economic 
policy. And if this was not the case, the 
same could happen as happened in certain 
Arab nations: an explosion in the quest for 
a space in the sun for everyone.  

”



Tom Jobim, perhaps one of the greatest Brazilian composers of all time, called it, as almost 
all Brazilians do, the ‘little princess of the sea’, because of the beach that is always filled with light, because its fine sand, its 
smiling mermaids and its beautiful sky. A luxury district on Rio de Janeiro’s south side, in Brazil, Copacabana is all of this and 
much more, and for this reason alone it is the perfect spot for anyone who wants to live in communion with the sea, as is the case of 
the couple that owns this triplex in the luminous city.

Triplex no Rio de Janeiro
Luz de Copacabana
Copacabana Light

Tom Jobim, talvez um dos maiores compositores brasileiros de sempre, chamava-lhe, 
como quase todos os brasileiros, princesinha do mar por causa da praia sempre cheia de luz, da areia fina e 
sorridente, do céu bonito. Lugar nobre na zona Sul do Rio de Janeiro, no Brasil, ela é tudo isto e muito mais, e por isso 
mesmo é local de eleição para quem deseja viver em comunhão com o mar, como é o caso do casal proprietário deste triplex 
na cidade luminosa. 

Villas&GolfePortugal| 23



Villas&GolfePortugal | 24 Villas&GolfePortugal| 25Villas&GolfeInternacional | 25

With a project from interior designer Carlo César Ferreira, 
the decoration of the apartment took a year until it was com-
pleted. The choice of the details, of the furniture, decorations and the even of the bed 
linen of the house was painstakingly made. The result is a blend of sophistication and 
casualness, spread over 1500 square metres and three floors.

The white that dominates the entire triplex was a solution proposed by the interior 
designer, who wanted to keep the colours of the apartment as clean as possible so that the 
light from the beach of Copacabana and from Rio de Janeiro that floods into the house 
through the enormous windows would not be obstructed in any manner. 

Projeto da responsabilidade do arquiteto de interiores Carlos César Ferreira, a deco-
ração do apartamento demorou um ano até estar concluída. A escolha dos detalhes, do mobiliário, 
adornos e até dos enxovais da casa foi minuciosa. O resultado é uma mistura de sofisticação e casualidade, espalhados por 
1500m2 e três andares. 

O branco que domina todo o triplex foi uma opção propositada do arquiteto, que quis manter os tons do apartamento 
o mais clean possível para que a luz da praia de Copacabana e do Rio de Janeiro que invade a casa pelas enormes janelas 
colocadas em todos os andares não encontrasse quaisquer obstáculos. Fundem-se, assim, perfeitamente os espaços integrados 

do apartamento e a paisagem e o ambiente ao redor. 

Este apartamento, decorado para uma família de estrangeiros que visita frequen- 
temente o Rio de Janeiro, não foi pensado apenas para habitação da família, mas também como uma casa de 
lazer, festas e negócios. Por isso, para além da área dos quartos, da cozinha, da sala de estar e do espaço de refeições, o 
apartamento inclui também um bar/adega para degustação de vinhos e longas conversas, uma churrasqueira em mármore, 
um spa, uma sala de ginástica e um home theatrer, para as visitas que se revelem apaixonadas por cinema. 
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The spaces making up the apartment thus blend perfectly into the landscape 
and with the surrounding environment.

This apartment, decorated for a family of foreigners who often visit Rio de Janeiro, was not designed only 
for the family to live in, but also as a house for leisure, parties and business. Therefore, besides the bedroom 
area, the kitchen, the living room and the dining space, the apartment also includes a bar/cellar for tasting 
wines and enjoying long conversations, a marble barbecue, a spa, a gym room and a home theatre, for visi-
tors who display a love for cinema.
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Light plays throughout the house, through an abundance of transparent and mirrored sur-
faces. The most original of all is fitted into a seven metre wide blind, comprising six large Venetian mirrors. Because this is a vain 
house, like all the girls from Ipanema walking by outside.   

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de Arquitetura de Architectural Photographs by Eduardo Raimondi

Por toda a casa há jogos de luz e abundância de transparências e espelhos. O mais original 
de todos está embutido num biombo de sete metros de largura, composto por seis grandes espelhos venezianos. Porque 
esta é uma casa vaidosa, tal como todas as garotas de Ipanema que se passeiam lá por fora. 
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É a brandura de um tempo, que por aqui, por terra alentejanas, corre um pouco mais 
vagaroso que dá a alma e corpo a esta surpreendente herdade.

O Monte do Pintor, situado em Alto Alentejo, no concelho de Arraiolos, estende a sua mansidão ao longo de 206 
hectares, de entre eles 30 destinados à vinha, 100 a montado de sobro e azinho, enquanto o restante se reserva a outras 
culturas, ao edificado e a sequeiro livre.

Repleto de recantos e paisagens típicos da região, este local possui uma charca de cinco milhões de m3 de água que, 
através de um canal próprio, facilita a rega gota a gota.

Contudo, a excecionalidade do Monte do Pintor assenta nas elegantes fileiras de vinhas que brotam na singela encosta 
virada a Sul com solos característicos de um terroir muito primoroso. As quatro castas tintas: Alicante Bouchet, Trincadeira, 
Aragonês e Touriga Nacional, em conjunto com as duas brancas: Antão Vaz, Arinto e Verdelho, são cuidadosamente  
examinadas por enólogos experientes que decidem a altura ideal para a vindima. Depois da colheita, são produzidas por ano  

Monte do Pintor
Natural Placidez
Nature’s Calm 
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It is the gentleness of a time that, around these parts, in the Alentejo, moves a little more 
slowly, which gives the body and soul to this stunning estate.

The Monte do Pintor, located in the Upper Alentejo, in the municipality of Arraiolos, spreads its placidness across 206 hectares, 
30 of which are dedicated to winegrowing, 100 to cork oak and Holm oak groves, while the rest is used for other farming purposes, 
for buildings and for open dry land.

Rich in the hideaways and landscapes typical of the region, the estate has an irrigation pond containing five million cubic metres 
of water, which through a canal system irrigates the estate.

However what sets the Monte do Pintor apart is the elegant lines of vines that flourish on the south face slope with soil charac-
teristics of an exceptional terroir. The four red grape varieties – Alicante Bouchet, Trincadeira, Aragonês and Touriga Nacional 
– together with the two white grape varieties, Antão Vaz, Arinto e Verdelho, are carefully examined by experienced oenologists who 
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100 mil garrafas de vinho de elevada qualidade e cerca de 250 mil de vinho de razoável 
caráter, sendo posteriormente envelhecidas na fantástica adega subterrânea que, com 750 m² e potencial 
expansão, preserva uma excelente amplitude térmica ideal para a maturação do vinho. 

E em conformidade com o ambiente envolvente, a arquitetura do lugar também prolonga a génese alentejana, preser-
vando um espaço onde se destaca a simplicidade do branco enaltecido pelas ombreiras e rodapés coloridos pelo azul. Mas 
também nos tetos interiores trabalhados por mestres artesãos locais, no desafogado pátio andaluz, na convidativa piscina 
e na paisagem única que proporciona uma serenidade insubstituível.

www.royalvillas.eu

decide the ideal time for the harvest. Once the harvest is over the 
estate produces 100 thousand bottles of high quality wine and 250 thousand 
bottles of reasonable character, which are then aged in a fantastic underground cellar, 
which has an area of 750 square metres and the potential to be extended.

And, in line with the surrounding environment, the architecture of the site also pro-
longs the Alentejo style, preserving a space highlighted by the simplicity of white, embel-
lished with blue-painted door posts and window frames – charms that continue in the 
inner ceilings, built by local master craftsmen, in the spacious inner courtyard, in the 
inviting swimming pool and in the unique landscape with its irreplaceable serenity.
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Quando é que descobriu que era a pintura o seu  
futuro?

«Descobrir» é sempre o despertar de algo que, no artis-
ta, está dentro de si. Só que a consciência da descoberta não 
é imediata, como é bom de ver… Aliás, o «futuro» é um 
tempo que não se escolhe! O determinismo é concepção 
que muito conta. Minha Mãe praticava a arte musical que 
legou aos quatro filhos. A Harmonia procurei-a eu através 
das cores…

O período em que esteve no Museu do Prado, a con-
templar a pintura de Goya, as suas figuras humanas, 
influenciou-o pelo seu humanismo dramático?

O meu encanto com Goya deu-se quando tinha dez anos 
de idade! Ao passar no escaparate de um alfarrabista, deparei 
com uma revista espanhola, «Blanco y Negro», que na capa 
ilustrava um Goya. Nela me ficaram os olhos… Reunidos 
os tostões adquiri-a. Dezoito anos mais tarde, no Prado, 
abeirei-me dele. Em 1947, posso dizer que, se não o to-

When did you learn that painting would be your 
future?

«Learning» is always the awakening of something that 
the artist bares inside himself. The problem is that the con-
science of the discovery is not immediate, as one can easily 
understand… In fact, the «future» is a time that you cannot 
choose. Determinism is a conception that accounts for a lot. 
My mother practised the musical art that she bequeathed to 
her four children. I was the one who searched for Harmony 
through the colours…

Has the period when you were in the Prado  
Museum, contemplating Goya’s paintings, his human 
figures, influenced you for its dramatic humanism?

My enchantment with Goya happened when I was ten 
years old! As I was passing through an old book dealer’s show-
case, I came across a Spanish magazine, «Blanco y Negro», 
that illustrated a Goya in the front page. I laid my eyes on 
it… I gathered some cents and I bought it. Eighteen years 

Júlio Resende 

Esvoaçando sobre telas  
«Mas eu queria, efectivamente, ser pintor!» … Escrevia assim o pintor para o site Lugar 
do Desenho – Fundação Júlio de Resende onde está reunido um vastíssimo espólio do 
mestre português. Na verdade, foi sempre essa a sua vocação, o seu trabalho, a sua entrega. Pegava nos pincéis de forma 
pericial e as suas telas ganhavam facilmente cor, traço, um sentimento e uma história única, sempre digna de ser contada. 
Agora, a Villas & Golfe recupera a entrevista que o artista nos concedeu em 2003, homenageando uma vida dedicada ao 
desenho «entendido no seu mais amplo sentido. Não apenas restrito às Artes-Plásticas mas a todas as atitudes criativas do 
Homem». E tudo isto porque a criatividade supera a irrevogabilidade da morte, preservando assim a mestria do Mestre 
Júlio de Resende que partiu em Setembro deste ano.   

Fluttering over Canvases
«But I really did want to be a painter!» So wrote the painter for the website Lugar do Desenho 
– Fundação Júlio Resende where a huge collection of the works of the Portuguese master can be found. 
Indeed, this had always been his vocation, his work, his commitment. He took hold of brushes like an expert and his canvases easily 
gained colour, shape, a feeling and a unique story, always worthy of being told.
Now, Villas & Golfe reprints the interview the artist gave us in 2003, paying tribute to a life dedicated to drawing “understood in 
its broadest sense. Not just restricted to plastic arts, but to every creative attitude of mankind”. We do so because creativity outlives 
the irrevocability of death, thus preserving the mastery of Júlio Resende who left us in September this year.  
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quei, no Louvre, «respirei» como o Goya, quando copiei a 
«Mulher do Leque»! Um sentimento profundo porque a sua 
pincelada é gerada pelo coração! Senti isso mesmo!

Considera imprescindível, para quem pretende se-
guir uma carreira artística, nomeadamente na pintura e 
artes plásticas, a passagem por outras paisagens, cultu-
ras e universos pictóricos?

A arte hoje, nomeada-
mente a «contemporânea» 
(que eu desconheço os 
seus limites no tempo…), 
pode prescindir das artes 
plásticas porque a sua es-
sência é puramente estéti-
ca. Mantenho-me pintor e 
sinto isso na pele. Penso que a pintura acabará com o último 
homem na terra!

De que forma a sua estada no Alentejo foi importan-
te para o seu processo criativo? E na Póvoa de Varzim?

Um ano e meio foi o tempo da minha bolsa em Paris, 
tempos do pós-guerra e momento de retomada de liderança 
cultural, na qual os movimentos de uma «nova realidade» 
se batiam com a «não figuração» e o «surrealismo». Em  
meados de 48, regressado a Portugal, teria de me questio-
nar, como pintor português, sobre a linha a seguir, após a 
informação colhida no estrangeiro. Para isso procurei um 
refúgio no Alentejo. Dois anos permaneci a reflectir e a  

trabalhar, controlando o meu pendor expressionista, ao qual 
dei rédea livre no regresso ao Litoral e Norte, de que sou 
filho. A Ribeira do Porto, a Póvoa de Varzim, as gentes en-
ganosamente desabridas, de gestos largos, de coração perto 
da boca…

A sua pintura foi frequentemente qualificada como 
expressionista e humanista. Considera esta qualificação 
correcta? Acha que, de certa forma, está aí a justificação 
para o facto de não ter enveredado pelo abstraccionis-
mo, por ter optado pela presença do Homem?

Expressionista e humanista? É curioso que já um crítico 
belga havia «catalogado» a minha pintura como «expressio-
nismo lírico»… Sempre figurativo, terei chegado à fronteira 
do abstraccionismo numa pequena tela com as dimensões 
de 34x46 cm, do ano 1961, mas aí levado por razões ex-
pressionistas quanto às hipóteses da textura… Na verdade, 
o Homem tem sido uma constante.

Podemos afirmar que o painel «Ribeira Negra» 
é, de certa forma, paradigmático da sua pintura pelo 
seu lirismo humanista e, simultaneamente, dramático. 
Como surge a ideia de transformar este painel no mural 
do túnel da Ribeira e como foram as reacções ao seu  
aparecimento?

Esse painel tem uma história. O maestro Álvaro  
Salazar pedira-me que participasse como pintor numa audi-
ção musical. Embora o prazo de entrega não ultrapassasse 
os quinze dias, resolvi realizar um painel com as dimensões 
de uma vetusta sala disponível cobrindo as quatro paredes. 
O total de quarenta metros foi cumprido, havendo utilizado 
a técnica do polivinil. A temática da Ribeira surgiu nos 120 
metros quadrados para surpresa geral e então pretendeu-
-se que o painel participasse no espaço urbano. Sugeri o 
muro que menos viesse a afectar a paisagem dominante da 
Ribeira, tendo a composição sofrido alterações que a sua vi-
sualização impunha. Painel para ser visto em movimento, a 
estrutura foi organizada geometricamente fazendo ressaltar 
a dinâmica daquela urbe orgulhosa, ainda que submetida 
aos rigores de um rio. Cerca de 200 metros quadrados de 
grés sofrido às altas temperaturas, prontos a aguentar as né-
voas ribeirinhas, foi esta a minha pequena homenagem, de 
um rapazinho de ontem que frequentemente ali parava a 
desenhar, e que é hoje o pintor octogenário.

Como surge o projecto «Lugar do Desenho»? Quais 
os seus principais objectivos e actividades?

A existência de um legado de cerca de dois milhares de 
desenhos de que fui protagonista levou à ideia de um espa-
ço que viabilizasse a sua conservação e amostragem e vies-
se a permitir que o conceito de Desenho fosse alargado a 
todo o pensamento e actividade do indivíduo. Justamente 
pelo carácter dinâmico e vital que o conceito encerra. Nas-
ceu o Lugar do Desenho, que é um lugar de diálogo com 
vista a despertar o lado sensível, que capacita um amplo  

later, in the Prado Museum, I came close to it. In 1947, I can 
say that, if I did not touch it, in the Louvre, I «breathed» like 
Goya, when I copied «Woman with the Fan»! A profound feel-
ing because his brush is generated by his heart! I really felt it!

Do you find passing through other landscapes, 
cultures and pictorial universes indispensable for 
those who want to pursue an artistic career, namely 

in painting and plastic 
arts?

Nowadays art, espe-
cially the «contemporane-
ous» one (whose limits I 
do not know…), may let 
go of the plastic arts be-
cause its essence is purely 

aesthetic. I remain a painter and I feel it under my skin. I 
think that painting will end when the last man on Earth dies!

In what way was your stay in Alentejo important 
for your creative process? And in Póvoa do Varzim?

My scholarship in Paris lasted for a year and a half, when 
there was the post-war and a moment of recovery of cultural 
leadership, in which the movements of a «new reality» were 
fighting the «non-depiction» and «surrealism». In the midst 
of 1948, after I came back to Portugal, I had to wonder, as a 
Portuguese painter, about the trend I wanted to follow, after 
all the information I collected abroad. I then searched for a 
refuge in Alentejo for that purpose. I stayed there two years 

reflecting and working, controlling my expressionist flair, to 
which I gave all the space when I came back to the seaside and 
to the North, as I am a children from there. Porto’s River-
side, Póvoa do Varzim, the deceptively rough people, with their 
large gestures, with their words from their heart…

Your painting was frequently qualified as expres-
sionist and humanist. Do you find this qualification 
correct? Do you think that, in a certain way, the jus-
tification for you not to choose abstractionism lies 
there, because you opted for the presence of Man?

Expressionist and humanist? It is curious, because a  
Belgian reviewer had already labelled my work as «lyric ex-
pressionism»… Always figurative, I may have come to the bor-
der of abstractionism in a small canvas, with 34X46 cm, in 
1961, but I was taken there for expressionist reasons as far as 
the texture option were concerned… In fact, the presence of 
Man has been constant.

We may say that the «Black Riverside» panel is, 
in a certain way, a paradigm for your painting for 
its humanist and, simultaneously, dramatic lyricism. 
How did the idea of changing this panel into the tun-
nel’s mural in the Riverside appear and what were 
the reactions to its appearance?

That panel has a story. Maestro Álvaro Salazar had 
asked me to participate as a painter in a musical audition. 
Although the deadline was not higher than 15 days, I de-
cided to make a panel with the dimensions of a respectable 
available room covering all of the four walls. The total of 
40 metres was fulfilled, using the polyvinyl technique. The  
Riverside theme appeared in the 120 square metres as a  
general surprise and there was the idea that it should par-
ticipate in the urban space. I suggested the wall that would 
least affect the Riverside’s dominant landscape, with the com-
position suffering changes that its visualisation ordered. As 
it is a panel to be seen while in motion, the structure was 
geometrically organised so that the dynamics of that wonder-
ful city would be highlighted, even though it is subdued to 
the river. Around 200 square metres 
of sandstone under high temperatures, 
ready to sustain the riverside mist, this 
was my small homage, from a boy who 
would often stop there to draw, and 
who is today the painter in his eighties.

How does «Place for Drawing» 
project appear? What are its 
main goals and activities?

The existence of a legacy of around 
two thousand drawings of which I 
was the leading role took me to the 
idea of a space that would make pos-
sible its preservation and showing and 
that would allow that the concept of  
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auferimento das coisas do espírito e da natureza. Penso tra-
tar-se de uma instituição única que assenta na Convenção dos 
Direitos do Homem que, lamentavelmente, está esquecida.

Em frente a uma tela em branco, vazia, com o  
carvão, o lápis ou o pincel, o que sente? Como actua? O 
que pensa? Sente necessidade de dizer «o que pensam os 
seus olhos»?

Nenhum exemplo será 
exemplar. O meu não é, de 
certeza… Para existir o acon-
tecimento, o propósito poderá 
estar afastado no tempo e no 
espaço. O registo da memória 
sobrepõe-se com a vantagem 
de se ver reforçada pela essên-
cia emocional da experiência vivida. O apontamento de via-
gem, rápido que seja, é sempre um apoio para uma aventu-
ra. A tela branca de incómodo físico transforma-se num ser 
dialogante à medida que a estrutura nasce. Naturalmente 
que é uma luta a enfrentar, com desfecho nem sempre pre-
visível. A resolução do quadro nem sempre está no lado 
racional… O que dará que pensar!...

Entrevista de Interview by Paula Monteiro publicada na publi-
shed in Villas & Golfe 8
Fotografias de Photographs by Manuel Teixeira

Drawing was expanded to all of the individual’s thought and 
activity, precisely because of the dynamic and vital aspect that 
the concept has within itself. Place for Drawing was born,  
being a place of dialog aiming at awakening the sensitive side, 
which confers a wide knowledge of the things of the mind and 
of nature. I think it is an unique institution that is based on 
the Human Rights Convention, which is lamentably forgotten.

When you are in front 
of an empty canvas, with 
your charcoal, pencil or 
your brush, what do you 
feel? How do you act? 
What do you think? Do 
you feel the need to say 
«what your eyes think»?

No example will be exemplar. It will not be mine, certain-
ly… In order for the happening to exist, the purpose might 
be apart in time and space. The memory’s register puts itself 
over with the advantage of being reinforced by the emotional 
essence of the lived experience. The journey’s note, as fast as 
it may be, is always a support for an adventure. The white 
canvas of physical trouble becomes a dialoguing being as the 
structure is born. It is naturally a struggle to be faced, with 
an outcome that is not always easy to predict. The picture’s 
solving is not always on the rational side… which makes  
you wonder!…
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Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros

A Cidade das Sete Vidas 
The City with Seven Lives



Villas&GolfePortugal | 44 Villas&GolfePortugal| 45

So often hand in hand, chance and archaeology happily come together once again when  
Millennium BCP bank decided to undertake renovations works in its head office building in Lisbon’s 
downtown area. The first excavations allowed the discovery of the full historical importance of the site, which today reveals the last 
2500 years of the city, from the time of the Phoenicians to the ‘Pombaline’ reconstruction of the city following the 1755 earthquake, 
not forgetting the Roman, Visigothic, Islamic, Medieval and 16th-century periods.

The lion’s share of these eras is revealed from the outset in the main room of the centre, where the most valuable finds from the 
excavations are on display, such as amphorae, coins and a ring. The journey through time continues then on an underground level, 
in an impressive puzzle of civilisations with the remains of housing from the Punic period (after the 5th century BC) and a Roman 
fish sauce industrial complex, as well as the famous wooden poles and cage structures that hold up Lisbon’s downtown area and reveal 
the pioneering spirit of the ‘Pombaline’ era in anti-seismic construction. True treasures that time has hidden but which are now 
uncovered in the Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros centre.  

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

Tantas vezes de mãos dadas, o acaso e a arqueologia voltaram a cruzar-se de 
forma feliz quando o banco Millennium decidiu fazer obras de remodelação 
no edifício-sede da baixa lisboeta. As primeiras escavações puseram a descoberto toda a importância 
histórica do local, que hoje dá a conhecer os últimos 2500 anos da cidade, desde o tempo dos fenícios à  
reconstrução pombalina, passando pelos períodos romano, visigótico, islâmico, medieval e quinhentista.  
Uma boa parte destas épocas revela-se logo na sala principal do museu onde estão em exposição os achados mais valiosos 
das escavações, como ânforas, moedas ou um anel. A viagem no tempo prossegue depois num piso subterrâneo, impressio-
nante puzzle civilizacional com restos de habitações do período púnico (posterior ao séc. V a.C) e um complexo industrial 
romano de molhos de peixe, além das famosas estacas de madeira e estruturas de gaiola que sustentam a baixa e revelam o 
pioneirismo pombalino na construção antissísmica. Verdadeiros tesouros que o tempo escondeu mas revelados agora no 
Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.



Museu de Arte de Tel Aviv
Modernismo Contemporâneo
Contemporary Modernism

Situado no coração da segunda maior cidade de Israel, o edifício do Museu de Arte 
de Tel Aviv emerge na forma de uma obra arquitetónica tão volumetricamente ambiciosa quanto 
geometricamente surpreendente.

O projeto, assinado pelo arquiteto norte-americano Preston Scott Cohen, concretiza de uma forma exímia um edifício 
livre e autónomo para o Museu de Arte de Tel Aviv, tendo alcançado uma combinação formal sem precedentes na me-
trópole. Construído sobre uma pegada triangular de aproximadamente 4.500 metros quadrados, o Museu desdobra-se 
verticalmente em cinco pisos, multiplicando a sua área em cerca de quatro vezes a da base.

Orgulhando-se de ser o principal museu de arte moderna e contemporânea de Israel e uma das instituições culturais 
mais diversificadas e dinâmicas do país, o Museu de Arte de Tel Aviv compreende uma das maiores coleções do mundo de 
arte israelita. 
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Located in the heart of Israel’s second largest city, the building of the Tel Aviv Museum of 
Art appears in the form of an architectural work that is as volumetrically ambitious as it is geometrically stunning.

The project, created by North American architect Preston Scott Cohen, magnificently realises a free and independent building 
for the Tel Aviv Museum of Art, having achieved a combination of forms never seen before in the city. Built on a triangular footprint 
of approximately 4500 square metres, the museum unfolds vertically over five floors, with its area multiplying to about four times 
that of the base.

Proud of its status as the main modern and contemporary art museum in Israel, and one of the most varied and dynamic  
cultural centres in the country, the Tel Aviv Museum of Art contains one of the largest collections of Israelite art in the world. 
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São mais de 500.000 os visitantes que procuram anualmente a sua oferta vibrante de 
coleções, exposições, performances, atividades e palestras, abrangendo áreas tão variadas como a pintura, a escultura, 
a fotografia, a arquitetura ou o design.

Prolongando o legado da arquitetura Moderna existente em Tel Aviv através de uma linguagem arquitetónica  
contemporânea e progressista, este Museu assume-me como uma obra multifacetada e de incontestável referência no  
Médio Oriente.

More than 500,000 visitors walk through its galleries each year, in search of is stimulating 
line-up of collections, exhibitions, performances, activities and speeches, covering areas are disparate as painting, sculp-
ture, photography, architecture or design.

Extending the legacy of modern architecture to be found in Tel Aviv through a contemporary and progressive architectural lan-
guage, this museum establishes itself as a multifaceted work of unquestionable importance in the Middle East. www.tamuseum.com

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias de Photographs by Amit Geron courtesy Tel Aviv Museum of Art | Diagra-
mas de Diagrams by Preston Scott Cohen, Inc

SOFID
Volvido ano e meio de atividade exercida pela nova Administração da SOFID - Sociedade para o Financiamento 

do Desenvolvimento, convirá realçar que valeu a pena o esforço realizado.
Tratando-se de uma instituição financeira de desenvolvimento portuguesa - a única vocacionada para o apoio 

à internacionalização hard das empresas portuguesas nos PVD’s ( Países em Vias de Desenvolvimento ) e nas 
Novas Economias Emergentes -, a Sofid pode conceder empréstimos, garantir operações financeiras e participar 
no capital das empresas, desempenhando, ainda, um papel crucial em dois fundos europeus.

Mais, a Sofid gere o Fundo INVESTIMOZ, destinado a promover parcerias luso-moçambicanas, através, 
nomeadamente, do financiamento de participações de capital de empresas portuguesas em Moçambique.

Pretende-se privilegiar as PME’s, sendo certo que os países da CPLP, do Norte de África e algumas Economias 
Emergentes, com um grau de desenvolvimento intermédio como, por exemplo, a Índia e a China, constituem os 
principais mercados-alvo da Sofid.

Quando a nova Administração iniciou o exercício das suas funções havia uma operação contratada.
Presentemente,  estão aprovadas mais de doze operações, encontram-se em pipe line, em fase adiantada de  

apreciação, mais de 50, realizaram-se para cima de 400 contactos com empresas, efetivaram-se workshops em Cabo 
Verde, Angola, Moçambique e Marrocos, enfim, procurou-se dinamizar a atividade de uma instituição que deve 
estar ao serviço do interesse nacional.

Terão sido atingidos todos os objetivos?
Penso que não.
Mas, realizou-se um bom esforço, que valeu a pena.
Nem mais, nem menos...
 

With a year and a half of operation now completed of the new management of Development Finance Institution 
SOFID, it’s time to highlight that the effort made was worth it.

As a Portuguese development finance institution – the only one destined to supporting the «hard» internationalisation 
of Portuguese companies in developing countries and in new emerging economies, SOFID can grant loans, guarantee 
financial operations and purchase shares in companies, while also playing a crucial role in two European funds.

SOFID also manages the INVESTIMOZ Fund, aimed at promoting Portuguese-Mozambique partnerships, in par-
ticular through the financing of share purchase in Portuguese companies in Mozambique.

The aim is to back SMEs, while at the same time it is certain that countries of the Community of Portuguese Language 
Countries, of North Africa and some emerging economies, with a intermediate level of development, such as, for example, 
India and China, represent the main target markets of SOFID. When the new management began its functions there was 
one contracted operation.

At the moment more than twelve operations are approved, a further 50 are in the pipe line, at an advanced stage of 
assessment, more than 400 contacts have been made with companies, workshops had been organised in Cape Verde, Angola, 
Mozambique and Morocco. In brief, the activity of an institution that should be working in the national interest has been boosted.

Has it achieved all of its goals?
I don’t think it has.
But, a good effort has been made, and it was worth it.
Nothing more, nothing less...

A Opinião de António Rebelo de Sousa Opinion
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Roca London Gallery

Pelo Poder da Água
Through the Power of Water

Em estado líquido, sólido ou gasoso, a água é o elemen-
to condutor de todo o projeto concebido por Zaha Hadid 
para a Roca London Gallery.

A água transforma e talha uma sequência dinâmica de espaços que rematam a 
galeria de 1100 m² e na qual o grande e alvo eixo central flui ativamente para uma 
série de pequenas e semifechadas salas fabricadas em concreto.

As fissuras nas paredes interiores conferem a sensação de continuidade e per-
meabilidade entre os diferentes ambientes que reservam uma sala de reuniões, mas 
também expõem os produtos da marca. Além disso, um inovador equipamento 
audiovisual com touchscreen permite aos visitantes conhecer a história da Roca, os 
feitos, marcos e valores que definem todo o trabalho da companhia, incluindo a 
sua responsabilidade social e o seu compromisso com o meio-ambiente, promo-
vendo a sustentabilidade da água. 

O tema aquático é igualmente assumido na fachada do edifício onde um  
conjunto de ondulações se movimenta em todo o exterior. 

Definida para ser muito mais do que uma simples galeria, a Roca London 
Gallery, situada no coração do porto de Chelsea, vai acolher exposições, apresen-
tações, seminários e debates.
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In liquid, solid or gaseous state, water is the 
element guiding the entire project thought up by 
Zaha Hadid for the Roca London Gallery.

Water transforms and carves a dynamic sequence of spaces 
that complete the gallery measuring some 1100 square metres, 
in which the large white central axis flows actively to a series of 
semi closed rooms made of concrete.

The cracks in the interior walls provide the sensation of con-
tinuity and permeability between the different environments, 
home to a meeting room, but also display the brand’s products. 
Besides this, an innovative piece of audiovisual equipment, fea-
turing a touch screen, allows visitors to learn about the history 
of Roca, the deeds, landmarks and values that define the entire 
work of the company, including its charity work and its commit-
ment to the environment, promoting water sustainability.

The aquatic theme is also employed on the outside of the 
building, where a series of waves move along the whole exterior.

Defined to be much more than a simple gallery, the Roca 
London Gallery, located in the heart of Imperial Wharf in  
Chelsea, will hold exhibitions, presentations, seminars and debates. 
 www.roca.com | www.zaha-hadid.com

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

Presidente do AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
Chairman of the AICEP – Portuguese Agency for Foreign Investment and Trade

O Turismo – pela capacidade e potencial que possui de gerar riqueza e criar emprego – assume uma impor-
tância estratégica para a atividade económica nacional. Trata-se de um setor estratégico que, para além de possuir 
dimensão económica transversal e capacidade de animar outros setores de atividade, possui também expressão 
nacional e, consequentemente, um enorme potencial de desenvolvimento. É minha convicção que Portugal é um 
destino turístico por excelência, capaz de oferecer uma grande diversidade de produtos e de satisfazer um conjunto 
significativo de mercados, alguns bastante exigentes. Apesar dos custos de contexto com que nos defrontamos, te-
mos um potencial extraordinário que, com criatividade e espírito de superação, saberemos aproveitar. Acredito que 
o Turismo, por si, não seja a única porta de saída para a crise, mas é claramente uma janela de oportunidade para a 
dinâmica da economia nacional. A AICEP – devidamente enquadrada no Plano Estratégico Nacional do Turismo 
e no âmbito das suas competências – continuará, por isso, a trabalhar no sentido de fomentar o investimento de 
qualidade no nosso país, capaz de gerar emprego e riqueza efetiva. A par deste esforço, temos que ser capazes de 
agilizar processos e procedimentos, reduzindo a burocracia e os tempos de espera. O trabalho que temos pela fren-
te exige esforço coletivo e empenho por parte de todos os poderes públicos e de todos os níveis da Administração 
do Estado. A dimensão global desta indústria, contudo, implica encarar o Turismo numa perspetiva abrangente e 
trabalhar também no sentido de internacionalizar as empresas portuguesas que operam no setor e de lhes criar as 
condições para que possam vingar e ter sucesso no exterior. A tarefa não é fácil, mas o potencial existe e, sobretudo, 
é reconhecido. Também do lado da AICEP pode o setor estar seguro de encontrar um interlocutor disponível e 
empenhado em criar o melhor ambiente de negócios possível. 

A notícia, muito recente, da elevação do Fado a Património Imaterial da Humanidade, é motivo de orgulho 
e foco de atenção internacional sobre o nosso país. Faço votos para que o setor do Turismo saiba aproveitar o 
potencial desta boa notícia e aproveito para endereçar publicamente os meus sinceros parabéns a todos quantos 
estiveram envolvidos na candidatura.

Tourism – given its ability and potential to generate wealth and create employment – takes on a strategic importance 
for the nation’s economic activity. This is a strategic sector, which, besides having a transversal economic dimension and 
ability to boost other activity sectors, also has national expression and as a consequence an enormous potential for develop-
ment. It is my belief that Portugal is a tourist destination par excellence, able to offer a large variety of products and to 
satisfy an important array of markets, some of which are very demanding. In spite of the costs of the context in which we 
currently find ourselves, we have an extraordinary potential, which, with creativity and the desire to succeed, we will know 
how to take advantage of. I believe that tourism on its own is not the only exit door for the crisis, but it is clearly a window 
of opportunity for boosting the nation’s economy. The AICEP – duly part of the National Strategic Plan for Tourism and 
as part of its business – will continue therefore to work towards stimulating quality investment in our country, able to gene- 
rate jobs and effective wealth. Alongside this effort we have to be able to deal with processes and procedures quickly, reducing 
bureaucracy and waiting times. The work we have ahead of us requires collective effort and commitment from all public 
authorities and all levels of state administration. The global dimension of this industry, however, implies viewing tourism 
from an all encompassing perspective, while also working towards internationalising Portuguese companies that operate in 
the sector and to create for them the conditions they need for them to succeed abroad. Also, with the AICEP the sector can be 
sure of dealing with an interlocutor that is ever available and committed to creating the best business environment possible.

The very recent news that Fado has been added to UNESCO’s list of the World’s Intangible Cultural Heritage, is rea-
son for pride and international attention focusing on our country. My wish is for the tourism sector to take full advantage 
of the potential of this fine piece of news and I take this opportunity to publically address my sincere congratulations to all 
those who were involved in the candidacy.

A Opinião de Pedro Reis Opinion
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Specialist in mosaics and tiling, Bisazza now turns its expertise to 
the bathroom sector, presenting unique partnerships with some of the most renowned 
designers from around the globe.

The Wanders collection from designer Marcel Wanders is divided into three different but 
complementary series.

The black of the console and of the mirror, of the New Antiques range, combines with the 
modernity and whiteness of the washbasin and the bath tub of the Soapbath series and with the 
red detailing of the taps of the Architectural series. All sublimely put together for an exclusive 
bathroom. | www.bisazzabagno.it

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografia gentilmente cedida por Photograph kindly given by 
Bisazza Bagno

Especialista em mosaicos e azulejos, a Bisazza 
lança-se agora no segmento de banhos, apresentando 
parcerias únicas com alguns dos mais renomeados designers em todo 
o mundo.

A coleção Wanders, do designer Marcel Wanders, divide-se em três 
séries distintas, mas complementares.

O preto da consola e do espelho, da gama New Antiques, combina 
com a modernidade e brancura do lavatório e da banheira da série 
Soapbath e com o detalhe vermelho das torneiras da série Architectural. 
Tudo sublimemente conjugado para uma casa-de-banho exclusiva.

Bisazza Bagno
Banhos Sublimes
Sublime Baths
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German company Walter Knoll provides the very height in relaxation with its new Living 
Platform Loft sofa.

Elegantly upholstered in leather, it features spacious seats with sumptuous back cushioning.
However, the Living Platform Loft sofa is guided by the irreverence and changeability that it brings to the environments in 

which it is placed, as it transforms easily into a sofa bed for guests or, with one armrest folded up and the small back cushion in front 
of it, you can watch television or read a book in the ideal position. | www.walterknoll.de

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografia gentilmente cedida por Photograph kindly given by Walter Knoll

A empresa alemã Walter Knoll proporciona o melhor relaxamento possível com o 
novo sofá Living Platform Loft. 

Elegantemente estofado em couro, possui assentos espaçosos com sumptuosas almofadas de encosto. 
Contudo, o sofá Living Platform Loft pauta-se pela irreverência e mutabilidade que impregna nos ambientes onde se 

insere já que se transforma facilmente num sofá-cama para hóspedes ou, inclinando os apoios, permite ver televisão ou ler 
um livro na posição mais indicada.  

Walter Knoll
Ambientes Mutáveis
Changeable Environments
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Elmar
Mundo de Cores e Sabores
World of Colours and Flavours

With the new Playground kitchen collection Elmar proposes spaces filled with life, happiness 
and satisfaction, to the flavour of amazing flavours and seasoning.

Designed by Ludovica and Roberto Palomba, the new range of modular kitchen furniture allows you to choose between 
various configurations, finishes, colours and guises, but all of them incredibly original, beautiful, functional and elegant. | 
www.elmarcucine.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografia gentilmente cedida por Photograph kindly given by Elmar

Com a nova coleção de cozinhas Playground, a Elmar propõe-se criar espaços repletos 
de vida, alegria e satisfação ao sabor de aromas e temperos estupendos.

Desenhada por Ludovica e Roberto Palomba, a nova linha de mobiliário de cozinha modular permite optar entre 
diversas disposições, acabamentos, cores e feitios, mas sempre incrivelmente originais, belos, funcionais e graciosos.  



Retrato de um Chef  
Portrait of a Chef

Marco Gomes
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Foi o berço que desde cedo delineou o 
futuro de Marco Gomes como mestre na 
arte de cozinhar.

As suas raízes transmontanas, centradas em Alfandega 
da Fé, sempre lhe proporcionaram um convívio tenaz entre 
tachos e panelas onde se fundiam os verdadeiros aromas 
dos produtos acabados de colher da terra com os genuínos 
sabores dos animais ali mesmo criados para consumo próprio.  

Esta inerente familiaridade com o melhor e mais autên-
tico da cozinha tradicional portuguesa estabeleceu-se como 
ponto de partida para um talento através do qual o Chef 
Marco Gomes «pega nessa cozinha que está com o fato 
de macaco, retira-lhe esse fato, prepara-a e veste-lhe um 
smoking de festa». E foi sempre deste modo que correu, 
conheceu, experimentou e viu evoluir a sua prática gastro-
nómica ao passar por vários restaurantes de alguns dos mais 
reconhecidos espaços hoteleiros nacionais.

No entanto, chegara a altura de lançar o seu projeto 
pessoal onde pudesse ser 100% livre nas suas criações, por 
isso, rumou ao Porto e criou na graciosa Foz, o restaurante 
Foz Velha.   

Do seu espaço, destaca os menus de degustação Invicta, 
afeto à cidade, o menu Foz Velha e o mais recente e sur-
preendente menu Marco Gomes em que os clientes têm de 
confiar na competência do Chef porque não sabem o que 
lhes vai ser apresentado. Mas, no ambiente despretensioso, 
intimista e acolhedor do Foz Velha, também é possível 
deliciar os pratos da carta normal, como os sublimes lombi-
nhos de porco em massa folhada com puré de maça reineta, 
entre muitos outros.

It was his childhood that from an early 
age set the future of Marco Gomes as a 
master in the art of cooking.

His Trás-os-Montes background, centred in Alfandega da 
Fé, has always provided him with a powerful connection with 
pots and pans, in which the authentic aromas of products 
freshly torn from the earth blended with the genuine flavours 
of raised right there for local consumption.

This inherent familiarity with the best and most authen-
tic of traditional Portuguese cuisine has been established as a 
starting point for a talent through which chef Marco Gomes 
«takes this cooking, which is dressed in overalls, removes this 
clothing from it, prepares it and dresses it in a dinner jacket». 
And it was always in this manner that he has developed, 
learnt about, experimented with and seen his gastronomic 
skills evolve, working in a series of restaurants in some of the 
most highly renowned hotels in the country.

However, the time came to begin his own project where he 
could have 100% freedom in his creations and so he made his 
way to Oporto and created the restaurant Foz Velha in the 
delightful district of Foz.

In his eatery he highlights a trio of tasting menus – Invicta, 
a love letter to the city, the Foz Velha menu and his most 
recent and stunning menu, «Marco Gomes», in which guests 
have to put their faith in the competence of the chef because 
they do not know what they will be given to eat. But, in the 
unpretentious, cosy and welcoming setting of Foz Velha, you 
can also sample the delights of the normal menu, such as the 
sublime pork tenderloins in puff pastry with «reineta» apple 
puree, amongst many others.
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O respeito pela alma tradicional da gastronomia, conferindo-lhe um toque e confe-
ção segundo as tendências mais modernas da cozinha, levou a Confraria das Tripas à Moda do Porto a distinguir 
o Chef Marco Gomes na categoria da Gastronomia da Gala Infante D. Henrique.

Mais do que um cozinheiro, que tem necessariamente que ter algo dentro de si para se iniciar neste mundo e, acima de 
tudo, gostar de comer e ter muitos conhecimentos e prática, este Chef lançou igualmente uma linha própria de produtos 
para poder atingir um maior grau de perfeição e conseguir preservar alguns dos mais intensos, balsâmicos e apetitosos 
alimentos que permitem sustentar a excelência da inspiradora cozinha tradicional portuguesa.

The respect for the traditional soul of gastronomy, giving it a touch and preparation that 
follow the very latest cooking trends, has led the «Confraria das Tripas à Moda do Porto» to honour chef Marco Gomes 
in the gastronomy category at the Infante D. Henrique Gala.

More than a cook, who necessarily has to have something 
within him to begin in this world and, in particular, to like 
eating and to have a great deal of knowledge and practice, this 
chef has also launched his own range of products to be able to 
achieve a higher level of perfection and to manage to preserve 
some of the most intense, balsamic and delicious of foods that 
enable the excellence of inspiring traditional Portuguese cooking 
to be kept alive.

Marco Gomes reveals that culinary secrets have much to do 
with the quality and freshness of products used and a little to 
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do with the hand that prepares them, and as he wants them to be open to everyone, he regularly organises a 
range of courses in his Training School, because he is passionate about passing on knowhow and ideas to the 
people around him.

And, when he cannot return to his roots to recharge his batteries and look for new sources of inspiration, the 
chef admits that the thing he misses most is always the unmistakable taste of char-grilled lamb with rice and 
kidney beans made by his mother, because often life is guided by unique memories rich in flavours and odours 
that are so personal, so original, so traditional, so Portuguese. | www.fozvelha.com | www.chefmarcogomes.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs by José Oliveira

 

Marco Gomes revela que os segredos culinários passam em muito pela qualidade e 
frescura dos produtos usados e um pouco pela mão de quem os confeciona, e como não os pretende esconder 
de ninguém, organiza assiduamente vários cursos na sua Escola de Formação porque tem paixão por transmitir conheci-
mentos e ideias às pessoas à sua volta.

E, quando não pode regressar às suas origens para retemperar forças e buscar novas formas de inspiração, o Chef con-
fessa que o que mais sente saudades é sempre do gosto inconfundível do cordeiro assado na brasa com arroz malandro de 
feijão encarnado preparado pela sua mãe, porque muitas vezes a vida pauta-se por memórias únicas repletas de sabores e 

cheiros tão nossos, tão originais, tão tradicionais, tão portugueses. 

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.

Mercados: paraísos para os sentidos
A troca de produtos alimentares é histórica. Muitas cidades europeias foram construídas em torno dos seus mercados cen-

trais.
Os mercados têm de voltar a ser marcos nas cidades e entendidos como centros de cultura culinária: um lugar 

tradicional mas de conceito atual dirigido ao cliente, ao profissional e ao gourmand que busca informação e que 
gosta de aconselhamento e experiência. 

Os mercados deverão ter como base uma visão ampla em relação à gastronomia, respeitando os produtos locais, 
mas, e ao mesmo tempo, enquadrados num sentido global. Isto é, as bancas devem apresentar produtos de qua-
lidade, de várias origens, produtos de sabor.

Estas características são visíveis em bons mercados como o Borough Market em Londres, La Boqueria em 
Barcelona, o Mercado de San Miguel em Madrid, o Mercado de Lion, o Kozponti Vásárcsarnok em Budapeste e 
o Porta Pallazo em Turim, o maior mercado ao ar livre da Europa.

Bancas de frutas e verduras, peixes e mariscos, carnes, queijos, especiarias... Como algumas destas especiali-
dades são cozinhadas no local, começa a ser o nariz a guiar-nos. Vieiras grelhadas, vinho doce quente, raclete...

Os mercados oferecem frescura, multiplicidade de cores e respeitam a sazonalidade dos alimentos, promovem 
o contacto entre as pessoas, contribuindo para a vida social, económica e turística das cidades. Este é um modelo 
de compra que aproxima produtores e compradores e cria espaço na cidade com qualidade de vida para os cida-
dãos. Ao invés, os hiper e supermercados são estruturas encerradas e monopolizadas que apresentam conceitos 
de industrialização, produtos com ingredientes artificiais, e defendem interesses distantes da preocupação com a 
saúde pública e a educação alimentar.

Markets: paradises for the senses
Exchanging food produce is part of history. Many European cities were built around their central markets.
Markets need to return to being landmarks in the cities and seen as centres of culinary culture: a traditional 

place, but with a current concept, focused on the customer, on the professional and on the gourmand looking for 
information and who enjoys getting advice and experience.

Markets should be based on a broad vision with relation to gastronomy, respecting local produce but at the same 
time organised to an overall goal. That is to say, the stalls should present quality products from various sources and 
products with f lavour.

These characteristics can been seen in good markets, such as Borough Market in London, La Boqueria in Barcelona, 
the Mercado de San Miguel in Madrid, the Lyon Market, Kozponti Vásárcsarnok in Budapest and the Porta 
Pallazo in Turin, the largest open air market in Europe.

Stalls selling fruit and vegetables, fish and shellfish, meat, cheese, spices. Some of these specialities are cooked on 
site and so the nose is what guides you. Grilled scallops, mulled wine, raclette...

Markets offer freshness, variety of colour and respect the seasonality of foods. They also promote contact between 
people, contributing to the social, economic and tourist life of the cities. This is a purchase model that brings produc-
ers and buyers closer together and creates a space in the city with quality of life for its citizens. On the other hand, 
the hypermarkets and supermarkets are closed and monopolised structures that present concepts of industrialisation, 
artificial ingredients and defend distant interests of concern about public health and food education. 

Opinião gourmet de Marta Azevedo The gourmet opinion
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Noma
O Melhor do Mundo
The Best of the World

A simplicidade da forma, mas também do conteúdo 
colocam Noma no primeiro lugar da lista dos 50 Me-
lhores Restaurantes do Mundo em 2010 e 2011.

A decoração despretensiosa do Noma, localizado num antigo armazém 
portuário no cais de Copenhaga, Dinamarca, permite focalizar toda 
a atenção nos menus servidos, podendo optar por um de sete ou de 
12 pratos onde reinam única e exclusivamente os produtos nórdicos  
e sazonais. 

O início desta experiência degustativa, proposta pelo Chef René  
Redzepi e que pode durar até quatro horas, passa por uma série de ori-
ginais e, talvez, radicais aperitivos como «comer» camarões vivos dos 
Fiordes. Apresentados num vaso com gelo, é necessário untá-los com 
um delicioso molho de manteiga, dando-lhes no final uma dentada fatal.

Pequenos peixes finlandeses equilibrados em bolinhos de massa de 
panqueca ou ostras em cima de uma cama de algas e pedras são algumas 
das iguarias que trazem o melhor sabor do mar para a mesa do Noma 
que detém igualmente duas estrelas Michelin e onde para reservar mesa 
terá de aguardar, no mínimo, três meses. 
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The simplicity of form, but also of con-
tent, have placed Noma at the top of the 
list of the 50 Best Restaurants of the World in 2010  
and 2011.

The unpretentious decoration of Noma, located in an 
old harbour warehouse on the waterfront in Copenhagen, 
Denmark, allows all attention to be focused on the menus 
served up, with guests able to choose from one of seven or of 
12 dishes, where only and exclusively Nordic and seasonal 
products are used.

The beginning of this gastro experience proposed by 
chef René Redzepi, which can last up to four hours, in-
cludes a series of original and perhaps radical appetisers, 
such as “eating” life shrimps from the Fjords. Presented in 
a vase with ice, you have to dress them in a delicious butter 
sauce before you give them a final fatal bite.

Small Finnish fish balanced in little balls of pancake 
batter, or oysters on a bed of seaweed and stones are some of 
the delicacies that bring the best flavours of the sea to the 
tables at Noma, which is also the bearer of two Michelin 
stars and which has a reservation waiting list of three 
months. www.noma.dk

Texto de Text by Patrícia Ramos
Fotografias de Photographs by Ditte Isager 
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Sublimes Deleites / Sublime Delights

TWg
 PRAzER 

DOuRADO
  

TWG Golden Pleasure
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Há qualquer coisa de aconchegante em beber uma chávena de chá quente em dias 
frios e chuvosos. O prazer torna-se mais intenso se a bebida for acompanhada por um doce preparado com carinho 
e sabedoria. É como se o mundo, de repente, ficasse para lá das janelas embaciadas que nos separam da rua. Como se os 
sabores e aromas do Oriente, de onde é originária a bebida, nos invadissem todos de uma só vez, enchendo-nos de um 
bem-estar inigualável. 

Não é novo este prazer de saborear uma chávena de chá no Ocidente. Na verdade, o ritual remonta a 1560, quando os 
portugueses chegaram ao Japão e descobriram a bebida dourada, refrescante e revitalizante. O cultivo do chá na Europa 
começou mais tarde, também pela mão dos portugueses, que em 1750 começaram a cultivá-lo em São Miguel, nos Açores. 

There is something comforting about 
drinking a cup of warm tea on cold and 
rainy days. The pleasure becomes all the more intense 
if the drink is accompanied with a sweet delicacy prepared 
with care and knowhow. It is as if all of sudden the world 
is banished to outside the tarnished windows separating 
us from the street. As if the flavours and aromas of the 
Far East, from where the drink originates, invade us all 
at once, filling us with an unequalled sense of well being.

This pleasure of the Portuguese savouring a cup of the 
tea in the Far East is nothing new. In fact the ritual dates 
back to the year 1560, when the Portuguese arrived in  
Japan and discovered the golden, refreshing and revitalis-
ing drink. Tea cultivation in Europe began later on, also 
brought about by the Portuguese, who in 1750 began to 
grow it on the island of São Miguel in the Azores.
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É em todas estas tradições centenárias que se 
baseia a TWG Tea, a marca de chá mais luxuosa do mundo. 
Originária de Singapura, a marca respeita a tradição da cidade como 
local privilegiado para o comércio de chás, especiarias e outros  
produtos asiáticos. 

Com mais de 800 combinações aromáticas de chás e uma oferta 
alargada de chocolates e pastelaria de fazer crescer água na boca, 
a TWG Tea é reconhecida por aliar a tradição, que se sente nos 
sabores e aromas, a um requinte moderno, visível nas suas louças e 
embalagens, bem como nas lojas da marca dispersas um pouco por 
todo o mundo. 

As the world’s most luxurious tea brand, TWG Tea bases its philoso-
phy on all of these ancient traditions. Originating from Singapore, the 
brand respects the tradition of the city-state as an ideal place for trading 
teas, spices and other Asiatic products.

With more than 800 aromatic blends of teas and a large range of 
mouth watering chocolates and pastries, TWG Tea is recognised for com-
bining tradition, which can be felt in the flavours and aromas, to a modern 
sophistication, visible in its chinaware and packaging, as well as in the 
shops of the brand dotted around the globe. | www.twgtea.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente  
cedidas por Photographs kindly given by TWG Tea
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Cheval Blanc

cuME 
gALAnTE

  

The Peak of Excellence
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A sua morada, Chourchevel 1850, revela imediatamente a altitude a que estamos em 
Le Trois Vallées, na região da Saboia, em plenos Alpes Franceses.

O Cheval Blanc foi concebido para ser um autêntico refúgio escapista de cinco estrelas, assente sobre as montanhas e 
rodeado pela força silenciosa da neve que cinge toda a natureza.

Como um grande chalé de telhados e beirais inclinados, com as suas harmoniosas sacadas de madeira, o hotel, situado 
no coração da pista de esqui de Chourchevel, oferece 34 quartos e suites distribuídos em cinco andares, logrando de uma 
vista soberba sobre as serranias. Marcados pela contemporaneidade de um espaço amplo e de tons quentes, possuem  
calorosas madeiras raras enriquecidas com pormenores em pele.

Its address, Courchevel 1850, immediately reveals the altitude we find ourselves at in Les 
Trois Vallées in the region of Savoie right in the French Alps.

The Cheval Blanc has been designed to be an authentic five-star refuge of escapism, stood in the mountains and surrounded by 
the silent strength of snow that covers all of nature.

Like a large chalet of roofs and sloped eaves, with its harmonious wooden balconies, the hotel, located in the very heart of  
Courchevel ski resort, offers 34 rooms and suites spread over five floors, all boasting stunning views over the mountaintops. Marked 
by the contemporary feel of generous areas in warm colours, they feature warming rare timbers, embellished with leather and  
fur detailing. 
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It is in The Apartment however, developing over the top two floors of the Cheval Blanc, 
where the best views of the landscape around La Saulire, Courchevel’s tallest mountain. A cha-
let within a chalet, with an area of 650 square metres, light radiates from its central fireplace into a spacious 
reception room, dining room, kitchen and three suites on the fourth floor, while on the fifth floor we find the master suite with two 
bathrooms and two separate dressing rooms. Additionally, this exceptional apartment enjoys a private treatment room and a private 
lift that takes guests down to a foot of the mountains and dedicated ski room where two specialists take care of all ski equipment needs.

But the refinement and sophistication of the Cheval Blanc is also reflected in moments of relaxation and rejuvenation of body 
and mind. All you need is to visit the Cheval Blanc Spa, where the special treatments offered by Guerlain and the magnificent 
indoor pool allow you to set off on a journey of the senses. Or go to the hair salon of well known stylist John Nollet, for the promise of 
truly glamorous coiffures!  

To add to the perfection of a fantastic stay in this hotel, you must sample the delights of The White restaurant and bar. 

Contudo é no The Apartment, circunscrito aos dois últimos pisos do Cheval 
Blanc, que se obtém a paisagem mais admirável sobre a La Saulire, a montanha 
mais alta de Chourchevel. O grande chalé, com 650 m², a partir da sua lareira central, irradia luz para uma 
desafogada sala de receção, sala de jantar, cozinha e três suites no quarto andar e no quinto piso reserva uma 
master suite com duas casas-de-banho e dois vestiários. Além disso, este excecional apartamento frui de uma 
sala de tratamentos privada e um elevador exclusivo através do qual pode aceder diretamente ao sopé das 
montanhas onde dois especialistas cuidam do seu equipamento de esqui.

Mas o requinte e sofisticação do Cheval Blanc espelham-se também nos momentos de relaxamento e 
revigoramento do corpo e da alma. Basta visitar o Cheval Blanc Spa onde os especiais tratamentos pro- 
porcionados pela Guerlain e a magnífica piscina interior permitem embarcar numa autêntica viagem de  
sentidos. Ou ir ao cabeleireiro do aclamado John Nollet que promete penteados verdadeiramente glamourosos. 
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Both elegant and relaxed, here you can enjoy your breakfast, an afternoon tea or 
an evening drink. Outside, the terrace offers a setting of incredible beauty, where you can take a break and 
take in a radiant sunset after having glided down the ski slopes.

However the very height in culinary expertise at the Cheval Blanc can be found at the 1947, a restaurant boasting two 
Michelin stars under the guidance of chef Yannick Alléno. Named after Château Cheval Blanc’s most prestigious 
grand cru, the 1947 serves up stunning French haute cuisine with sparkling creativity, in a menu that features a 
soup, nine mountain tapas, four dishes of the day (meat, fish and vegetarian) and seven traditional yet reinvented 
desserts.

Although winter sports are always present on this stunning summit, the Cheval Blanc ensures a unique and 
outstanding experience also based on a choice of activities and events it organises and its exclusive Dior and Louis 
Vuitton boutiques. | www.chevalblanc.com

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

Para o sublimar de uma fantástica estadia neste hotel, há que passar pelo restaurante 
e bar The White. Simultaneamente elegante e descontraído, é neste local que se pode tomar o 
pequeno-almoço, um chá pela tarde ou uma bebida pela noite dentro. Lá fora, o terraço garante um ambiente de admirável 
beleza e a pausa ideal para contemplar um radioso por do sol depois de deslizar nas pistas de esqui. 

No entanto, a exaltação máxima da cozinha do Cheval Blanc reserva-se na afortunada parceria do restaurante 1947 
com o Chef Yannick Alléno e que afiançou duas estrelas Michellin. Em homenagem ao mais prestigiado e raro vintage de 
Cheval Blanc, 1947 apresenta uma excelente alta cozinha francesa com um toque de criatividade provocante que se pauta 
por uma carta composta por uma sopa, nove tapas de montanha, quatro pratos do dia (carne, peixe e vegetariano) e sete 
tradicionais mas reinventadas sobremesas.

Embora os desportos de neve estejam sempre presentes neste excelso cume, o Cheval Blanc assegura uma vivência única e 
deslumbrante assente também nas diversas atividades e eventos que organiza e nas lojas próprias de grandes marcas, como 
a Dior ou a Louis Vuitton. 
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Reino da Suécia / Kingdom of Sweden

Paraíso Natural
Natural Paradise
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A vida corre em ritmos sossegados, neste que é um dos maiores países 
da Europa, em termos de área, mas de baixa densidade populacional (cerca de 9 milhões de 
habitantes). Proliferam, no entanto, as altas montanhas, mares e lagos, as casinhas de campo coloridas, 
os castelos, as vastas praias de areia branca e as últimas terras virgens do Velho Continente. 

País da Escandinávia, que divide fronteiras terrestres com a Noruega e a Finlândia, e ligada à  
Dinamarca pela Ponte Öresund, a Suécia, apesar de ser um paraíso natural, permite igualmente um 
encontro com a tradição cultural nórdica, cheia de mistérios e História, mas também com o desenvol-
vimento tecnológico e social, o cosmopolitismo e a modernidade. 

Life flows in peaceful rhythms in this, one of Europe’s largest countries, in terms of area, 
but of low population density, with around nine million inhabitants. Nevertheless, there are plenty of 
high mountains, of seas and lakes, of colourful country houses, of castles, of white sandy beaches and the final virgin territory of the  
Old Continent.

A Scandinavian nation, sharing land borders with Norway and Finland, and connected to Denmark via the Öresund Bridge, 
Sweden, despite being a natural paradise, also allows the interaction with traditional Nordic culture, with its many mysteries and 
rich history, and also with technological and social development, with cosmopolitanism and modernity.

Participar em excursões, desde cruzeiros de barco por rios, lagos, canais 
e ilhas, até aos passeios de comboio pela Lapónia; passear de bicicleta ou a cavalo  
entre férteis pradarias, espalhadas por pequenas granjas, ou caminhar pelas montanhas e descansar 
junto à correnteza dos rios, são experiências que jamais serão esquecidas. Perder-se entre seus bosques 
ou admirar a cultura tradicional em seus múltiplos eventos são outros dos segredos que escondem es-
tas terras. Por outro lado, nas grandes cidades, como Estocolmo, a capital, Gotemburgo e Malmö, o  
encanto e a História foram conservados, mas a estes juntaram-se-lhes grandes ofertas de acontecimen-
tos, eventos e infraestruturas culturais, centros comerciais e diversões, como teatros, óperas, bares e 
restaurantes, spas e desportos.
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Taking part in excursions, from boat cruises along  
rivers, lakes, canals and past islands, to train rides through Lapland;  
cycling or horse riding through fertile grasslands, dotted with small farmhouses, or  
hiking through the mountains and resting by flowing rivers, are all experiences that 
will never be forgotten. On the other hand, in the major cities, such as the capital  
Stockholm, Gothenburg and Malmo, the charm of history has been preserved, and 
joined by an amazing choice of events and cultural facilities, shopping centres and 
entertainment venues, such as theatres, opera houses, bars and restaurants, spas and 
sporting complexes.

Villas&GolfePortugal | 91
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Estocolmo, construída sobre 14 
ilhas, no lugar onde o Lago Mälarem  
desemboca no Mar Báltico, goza dos encantos 
de uma cidade envolta por canais de água, barcos de so-
nho, castelos e palácios, museus, igrejas antigas, carros 
luxuosos em pontes acrobáticas, onde todos os espaços 
livres foram preenchidos a verde. 

Gotemburgo oferece lugares com paisagens arreba-
tadoras e sons marítimos. Para além disso, existem inú-
meros restaurantes galardoados com estrelas Michelin, 
e o divertimento está garantido em Lisebergs, o maior 
parque de diversões da Escandinávia. O porto maríti-
mo de Gotemburgo é o maior entre os países escandi- 
 navos. As principais atrações turísticas são as antigas embar- 
cações construídas entre o século XIX e XX do Maritima  
Centrum, um museu flutuante.

Stockholm, built on 14 islands at the point where Lake Mälaren 
empties into the Baltic Sea, enjoys the charms of a city surrounded by  
water canals, dream boats, castles and palaces, museums, old churches, luxury cars on acro-
batic bridges, where every open space is overflowing with green. 

Gothenburg offers places with stunning landscapes to a maritime soundtrack. Besides 
this, there are countless restaurants awarded with Michelin stars and fun is guaranteed in  
Lisebergs, Scandinavia’s largest amusement park. The sea port of Gothenburg is the largest 
of all the Scandinavian nations. The main tourist attractions include the old boats built  
between the 19th and 20th century of the floating Gothenburg Maritima Museum.
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Malmö, a terceira cidade mais populosa da Suécia, no passado um 
importante porto da Liga Hanseática, fica no sul do país. Destaca-se pela 
sua riqueza arquitetónica e os seus edifícios renascentistas. A cidade tem ruazinhas e praças encan-
tadoras, como a Lilla Torg, cheia de cafés, restaurantes e lojas.

Se quiser rumar a norte, quem sabe à boleia com o Pai Natal, a Lapónia sueca convida a uma 
aventura emocionante. No inverno, a escuridão fecha-se sobre a fascinante paisagem para, às ve-
zes, ser iluminada por uma crepitante Aurora Boreal. No verão, o sol nega-se a partir para outras 
paragens e, no outono, as montanhas alpinas parecem arder em cores. 

Malmo, the third most populous city of Sweden, in the 
past an important Hanseatic League trading centre, lies 
in the south of the country. The city is packed with narrow streets and 
charming squares, such as Lilla Torg, with its many cafés, restaurants and shops.

If you want to head north, grabbing a lift with Father Christmas perhaps, 
Swedish Lapland offers an exciting and emotion filled adventure. In the winter, 
darkness closes over the fascinating landscape, and at times is lit up by the trails 
of the Aurora Borealis. In the summer, the sun refuses to move away, while in the 
autumn, the alpine mountains seem to burn with colour.

Texto de Text by Maria Amélia Pires
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9, 10, 11 e 12 – © Magnus Skogl | 14 – © Hampus Perhamn | 15 – © Anders Johansson
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Valeta
Pérola no Mediterrâneo
Pearl of the Mediterranean

A cidade mais pequena de toda a Europa está mergulhada no azul profundo do Mar 
Mediterrâneo, emergindo esplendorosamente como capital da ilha de Malta.

Valeta começou a ser desenhada no Séc. XVI por Jean Parisot de la Valette, grande mestre da Ordem dos Cavaleiros de 
Malta, chegando até aos dias de hoje como uma pérola viva do estilo barroco, repleta de história, arte e cultura também 
visível na sua intensa linha de fortificações.

The smallest city of all of Europe is immersed in the deep blue of the Mediterranean Sea, 
emerging in all its splendour as the capital of the island of Malta.

Valetta first saw the light of day in the 16th century, through Jean Parisot de la Valette, grand master of the Order of the 
Knights of Malta, and since has made it all the way to today as a living pearl of the Baroque style, packed with history, art and 
culture, which can also be seen in its intense line of fortifications.
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A pé ou de bicicleta, pode descobrir-se facilmente este autêntico museu ao ar livre 
onde a Co-Catedral de São João, o Teatro Manoel e as inúmeras igrejas surpreendem todos os que as 
visitam, perpetuando assim um legado incomparável que é Património Mundial da Humanidade.

Além das paredes ressaltarem tesouros únicos, a cidade é absolutamente cosmopolita e dinâmica, pontilhada de cafés, 
bares e lojas modernas, sem esquecer o Grande Porto de Malta, muitas vezes descrito como o mais belo do Mediterrâneo. 

On foot or by bike, you can easily discover this authentic open air museum, where Saint John’s 
Co-Cathedral, the Manoel Theatre and the many churches amaze all who visit them, thus perpetuating an incom-
parable legacy, which has UNESCO World Heritage status.

Unique treasures stand out beyond the walls, where the city is completely cosmopolitan and dynamic, dotted with cafés, bars 
and modern shops, without forgetting the Grand Harbour of Malta, often described as the most beautiful of the Mediterranean.  
| www.cityofvalletta.org

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs by Malta Tourism
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Da paixão pela Geologia, Maria Helena Ramos aventurou-se no meio empresarial, assumindo na atualidade 
a direção do Serviços às Empresas, Internacionalização e Promoção Externa da Associação Empresarial 
de Portugal (AEP). Apoia assim o país na promoção de transações nacionais no estrangeiro e, no meio 
de grandes responsabilidades, assumiu o seu gosto pela comida e abriu um restaurante em pleno Parque 
Nacional da Peneda Gerês. Singularidades de uma mulher sensível e emotiva.

From her passion for geology, Maria Helena Ramos ventured into the world of business, and currently heads the 
Business, Internationalisation and Foreign Promotion services department of the Portugal Business Association 
(AEP). She thus supports the country in the promotion of national transactions abroad and, within these major 
responsibilities, has grasped her interest in food and has opened a restaurant right inside the Peneda Gerês National 
Park. Unique facets of a sensitive and emotional woman.

MARIA HELENA RAMOS

Mulher de Sensações
Women of Feelings

Para 2012, a AEP vai lançar um dos maiores e mais 
ambiciosos programas de internacionalização com várias 
ações de promoção externa em cerca de 32 países. Face à 
já arrastada e severa crise como é que surge este sinal de 
alento e de incentivo às empresas portuguesas?

É fundamental para a nossa economia as exportações, 
portanto todo o tipo de intervenções e ações que se possam 
fazer em termos de promoção externa são cruciais. Mais do 
que nunca, temos de ajudar as nossas empresas não só em 
alargar o leque de mercados de intervenção, mas também 
na base exportadora, tentando abranger o maior número de 
empresas e ajudá-las a iniciar o seu processo de internacio- 
nalização. 

Esta ação desenvolveu-se no âmbito do Compete, do 
QREN, e, perante a medida de internacionalização, nós 
apresentámos o nosso projeto devidamente fundamentado, 
tendo depois sido aprovado. 

No âmbito do seu cargo, faz muitas viagens ao 
estrangeiro. Há algum país que a tenha marcado mais?

Recentemente fui à Coreia do Sul, a Seul, e gostei mui-
to porque é uma cidade com movimento, mas estruturada. 

In 2012 the AEP is going to launch one of the lar-
gest and most ambitious internationalisation program-
mes with a variety of foreign promotion activities in 
some 32 countries. Given the already drawn out and 
severe crisis, how does this signal of courage and encou-
ragement for Portuguese companies come about?

Export trade is vital for our economy, therefore any kind of 
intervention and action that can be done in terms of foreign 
promotion is crucial. More than ever before we have to help 
our companies, not only by broadening the choice of markets in 
which to intervene, but also in widening the exporting foun-
dation, trying to cover the largest number of companies and 
helping them to start their process of internationalisation. 

This action has been developed within the scope of 
Compete, of QREN, and, before the measure of internatio-
nalisation we have presented our project with its foundations 
duly laid, before it was then approved.

Your job involves a lot of travelling abroad. Is the-
re one country that has stood out more than the rest?

I recently went to South Korea and Seoul, and I really 
liked it because it is a city that is busy but which is structured. 
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Chegamos lá e não nos perdemos porque é tudo muito 
evidente, intuitivo. As pessoas são muito delicadas. Acaba por 
ser uma mistura entre o Japão e a China. Na China são mais 
brutos, no Japão são exagerados e a Coreia é o intermédio. 

A primeira vez que fui à Índia fiquei assustada, senti-
-me um pouco perdida pela dimensão, pela desorganização, 
pela confusão, pelas diferenças. É mística mas a primeira 
vez assusta.  

Gostei particularmente de ir ao Irão, até porque me 
obrigou a alguns cuidados e pelas próprias especificidades 
do país. 

Em África, Moçambique tocou-me especialmente, mais 
do que Angola, sobretudo por causa do contacto que fui 
tendo com as pessoas e que me criou algum interesse e 
curiosidade. E se puder volto, sem ser em trabalho!

Ocupa um lugar de chefia. Num segmento tradicio-
nalmente dominado pelos homens, acredita ainda haver 
discriminações ou maiores dificuldades de ascensão 
para uma mulher?

Penso que isso tem que ver com as oportunidades que 
vamos tendo e com o nosso trabalho. É uma realidade que 
não encontro muitas mulheres em lugares de chefia e de 
facto uma mulher num cargo de direção tem que trabalhar 
e fazer muito mais que um homem. 

Para além das diversas responsabilidades que acar-
reta, como surgiu a ideia de criar o restaurante o 
Abocanhado? 

Foi uma mistura de várias sensações, de várias formas 
de estar. Primeiro como tínhamos uma casa lá na aldeia 

We got there and we did not get lost because everything is very 
obvious, intuitive. The people are very courteous. It ended up 
being a blend of Japan and China. In China they are cru-
der; in Japan they overstate their politeness and Korea is in 
between the two.

The first time I went to India I was frightened, I felt a 
little lost by its dimension, by the disorganisation, by the con-
fusion, by the differences. It is mystical but the first time it is 
frightening.

I particularly like going to Iran, because it forces me to 
make some precautions and because of the specific nature of 
the country.

In Africa, Mozambique has particularly touched me, 
more than Angola, especially for the contact that I have en-
joyed with the people and that aroused interest and curiosity 
in me. And if I can, I’ll go back, but without having to work!

You are in a position of leadership. In a segment 
traditionally dominated by men, do you believe there 
is still discrimination or greater difficulties for wo-
men to climb through the ranks?

I think that this has to do with opportunities that we have 
and with the work we do. It is true that I do not meet many 
women in positions of leadership and in fact a woman occu-
pying a management role has to do much more than a man.

Outside the many responsibilities you have, how 
did the idea of opening the restaurant «Abocanhado» 
come about?

    It was a blend of many sensations, of many ways of 
being. Firstly as we had a house there in the village we 

thought that, as it is a very distant and isolated place, we 
could create a space where we could eat.

Secondly, as I travel a lot, I was well aware of what I 
liked and of the feeling of arriving in a place and there being 
something that welcomes you.

Besides this I also really like to eat; I’m a hearty eater! 
[she laughs]

Is it the stunning panoramic views over Terras 
do Bouro that makes a visit to the «Abocanhado» so 
special and tasty?

Once again I’ll say that the Abocanhado creates sensa-
tions through the landscape and through its very integration 
in it. At the time almost no one believed in this project because 
it was so far from everything.

The expression «Brufe, place of the senses, of flavours, of 
colours, of aromas, of silences and of affection» summarises 
and reflects what is experienced in this venue.

Within the gastronomy itself we try to use authentic pro-
ducts and prepare them to authentic methods, with this en-
ding up being the secret behind our success.

In the middle of a hectic professional life, where, 
when and how is time left for the family?

There is little in terms of quantity, but a lot in terms of 
quality. I try to be with my children and to talk to them, 
in spite of not accompanying their every moment. And then 
I also have a family structure that supports me a lot and 

achámos que, sendo um sítio muito distante e isolado, po-
díamos criar um espaço onde pudéssemos comer. 

Em segundo, como viajo muito, tinha muito a perceção 
do que é que gostava e da sensação que é chegar a um sítio 
e ter algo que nos acolha. 

Além disso também gosto muito de comer, sou um bom 
garfo! [risos]

É o privilegiado miradouro em Terras do Bouro que 
torna tão especial e saborosa a visita ao Abocanhado?

Mais uma vez refiro que o Abocanhado cria sensações 
através da paisagem e da própria integração. Na altura quase 
ninguém acreditava neste projeto porque estava comple- 
tamente distante de tudo.

A expressão «Brufe terra dos sentidos, dos sabores, das 
cores, dos aromas, dos silêncios e dos afetos» resume e 
reflete o que se vive naquele espaço. 

Dentro da própria gastronomia, tentamos usar produtos 
genuínos e uma confeção com autenticidade acabando por 
ser esse o nosso segredo. 

No meio de uma vida profissional tão preenchida, 
onde, quando e como sobra tempo para a família?

Sobra pouco em quantidade, mas muito em qualidade. 
Tento estar com os meus filhos e conversar com eles, ape-
sar de não fazer um acompanhamento contínuo. E depois 
também tenho uma estrutura familiar que me apoia muito 
e que se não tivesse não conseguia liberta-me e coordenar 
tudo. Nas férias e nos poucos momentos que me restam 
tento sempre estar com eles para lhes poder transmitir, so-
bretudo, valores e afetos. 

© Orlando Fonseca
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E tempo para si, para se mimar?
Essa é a minha grande dificuldade, mas também tento pen-

sar em mim até porque nós só conseguimos estar bem com 
os outros quando estamos bem connosco próprios. Tenho 
sempre isso em mente para no dia a dia estar bem para poder 
dar aos outros. Penso que é fundamental darmos às pessoas, 
porque quanto mais dou mais recompensada me sinto, a todos 
os níveis e isso é um fator muito importante na minha forma 
de estar. Sentir e estar disponível para os outros.

Onde e como se imagina daqui a 10 anos? 
Não sei [risos]… O que posso dizer é que estarei a fazer 

algo que goste, que me dê prazer porque acho que com 
a idade somos cada vez mais seletivos no sentido de fa- 
zermos as coisas que realmente gostamos e que valham a 
pena. Agora gostava de fazer alguma coisa que contribuísse 
para o país, algo no sentido de eu estar para as pessoas, con-
tribuir para elas porque me sinto bem quando as pessoas se 
sentem bem. Não excluo um projeto de solidariedade social 
até porque estamos num momento tão difícil que as pessoas 
cada vez mais precisam de ajuda. 

without which I would never be able to get away and coordi-
nate everything. On holidays and in the few moments left to 
me I always try to be with them to be able to pass on to them 
values and affection in particular.

And time for you, to pamper yourself?
This is my great difficulty, but I also try to think about my-

self because we only manage to be good with others when we feel 
good about ourselves. I always have this in mind to feel good in 
day to day life to be able to give to others. I think that it is vital 
to give to people, because the more we give the more rewarded 
you feel, on every level and this is a very important factor in my 
way of being. To feel and to be available for others.

Where and how do you imagine you’ll be in 10 
years from now?

I don’t know... [she laughs] What I can say is that I will 
doing something that I like, which gives me pleasure because 
I think that with age we become more and more selective in 
terms of the doing the things that we really like and that are 
worthwhile. Now I would like to do something to contribute to 
the country, something in which I am there for people, contri-
buting to them because I feel good when people feel good. I won’t 
exclude a charity project because we are going through such a 
difficult moment, where people need help more and more.

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs 
by Manuel Teixeira
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LUIS ONOFRE

Obsessão Luxuosa
Luxury Obsession

Atualmente ter um par assinado por Luís Onofre começa a ser um 
luxo muito cobiçado, sobretudo se se tratar da nova coleção do designer português.

Sob o lema «ShoeObsession», a linha outono/inverno apresenta uma austeridade particular 
assente em pormenores esplêndidos e peles deslumbrantes.

O preto impera, mas surgem também peças com acabamentos únicos, feitos 100% à mão, 
onde reinam os castanhos e a tonalidade camel associada à beleza metálica do tom chocolate.

Sem esquecer também a linha de malas, Luís Onofre inspirou-se nas linhas mais vintage dos 
anos 60 e 70 e reduziu o seu tamanho, conferindo-lhes sempre uma imagem contemporânea.
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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

Natal à vista
Nos dias que antecedem a fartura do Natal, faça uma alimentação pobre em calorias e em quantidade de alimentos, 

mas com atenção à qualidade nutricional. Ou seja, escolha alimentos de baixo teor calórico, mas ricos em nutrientes, como 
vitaminas, minerais e proteínas. A sopa de legumes é uma excelente aposta. As saladas quentes, de legumes cozidos, ou as saladas 
frias, com alface, rúcula, canónigos, cebola, queijo magro e frutos secos, são nutritivas, e saciantes por serem ricas em fibras.

Para fontes de proteínas, opte por proteínas vegetais, como o feijão com arroz, os cogumelos, abacate e soja, por exemplo. 
Se quiser proteínas animais, fique-se pelas carnes brancas, de peru, sempre grelhadas ou cozidas. No entanto, dê preferência 
ao peixe, principalmente peixes gordos de água fria, como o salmão e a truta, ricos em ácidos gordos da classe dos ómega, 
benéficos para o sistema cardiovascular e para equilibrar os níveis de colesterol.

Todos os vegetais crucíferos fazem bem à saúde, com propriedades anticancerígenas. É o caso dos brócolos, couve-flor, 
couve portuguesa, repolho e couve-de-bruxelas. Por falar nestes legumes, eis uma boa opção: cozer tudo isto e ainda nabo, 
beterraba, alho francês, cenoura e cebola. Faça um molho de iogurte, usando um iogurte sólido magro, sal, azeite e uma 
pitada de vinagre ou limão. Apesar de ser mais gordo, mas também mais proteico, pode optar pelo delicioso e cremoso iogurte 
grego. Coloque os legumes misturados no prato, cubra com molho de iogurte, polvilhe com nozes raladas ou ervas aromá-
ticas. Pode acompanhar com um pequeno copo de vinho tinto, rico em resveratrol, um grande aliado da saúde do coração.

De manhã, beba um sumo de maçã, laranja, limão, tangerina ou ananás. Também pode comer a fruta inteira, incluindo o 
saudável kiwi ou meia papaia. Depois, vá andar a pé. Quando regressar coma uma pequena taça de iogurte magro, ou iogurte 
de soja (pode ser também apenas leite) com duas colheres de sopa de cereais integrais com meia dúzia de frutos secos e passas 
de uva. Faça esta mistura em casa, para garantir que não tem excesso de açúcar: compre flocos de aveia, de trigo e de cevada, 
linhaça e gérmen de trigo. Misture tudo (não se esqueça de triturar a linhaça previamente), junte os frutos secos ralados e as 
passas de uva. Está pronto a comer. Faça refeições ligeiras ao longo do dia, sempre pouco calóricas. Beba muita água ou infu-
sões, como o chá verde, chá branco, camomila, tília ou menta, que podem ser servidas quentes ou frias. E tenha um Feliz Natal

Christmas in Sight 
In the days leading up to the over indulgence that is Christmas it’s best to practice a diet that is low in calories and low in the amount of 

food, while at the same paying attention to nutritional quality. That is to say, choose foods that are low in calories but rich in nutrients, such 
as vitamins, mineral and proteins. Vegetable soup is an excellent choice. Warm salads, with cooked vegetables, or cold salads, with lettuce, 
rocket, lamb’s lettuce, onion, low fat cheese and nuts and dried fruit are nutritious and filling as they are rich in fibre.

For a source of protein, opt for vegetable proteins, such as beans with rice, mushrooms, avocado and soy, for example. If you want animal 
protein, stick to white meats, such as turkey, always grilled or boiled. However, you should favour fish, and mainly oily cold water fish, such 
as salmon and trout, rich in Omega fatty acids, which benefit the cardiovascular system and can help balance out cholesterol levels.

All cruciferous vegetables are good for your health and have anti-carcinogenic properties. This is true of broccoli, cauliflower, curly kale, 
cabbage or Brussels sprouts. When speaking about these vegetables, here is a good option: cook all of them and also turnip, beetroot, leek, 
carrot and onion. Make a yoghurt sauce, using solid low fat yogurt, salt, olive oil and a dash of vinegar or lemon. Despite containing more 
fat, but also more proteins, you can also go for delicious and creamy Greek yoghurt. Place the mix of vegetables on a plate and cover with 
the yoghurt sauce, sprinkling with crushed walnuts or herbs. You can serve this with small glass of red wine, rich in resveratrol, a great ally 
for the heart.

Drink an apple, orange, lemon, tangerine or pineapple juice in the morning. You can also eat whole fruit, including the healthy kiwi or 
half a papaya. Afterwards go for a walk. When you get back have a small bowl of low fat yoghurt or soy yoghurt (it can also be just milk) with 
two tablespoons of wholegrain cereals with half a dozen nuts and raisins. Make this blend at home to be sure it doesn’t contain excess sugar: 
buy oat flakes, whole wheat, barley flakes, linseeds, and wheat germ. Mix it all together (don’t forget to crush the linseeds in advance), add 
the crushed nuts and the raisins. It’s now ready to eat. Take light meals throughout the day, always with few calories. Drink plenty of water 
or teas, such as green tea, white tea, chamomile, linden tea or mint tea, which can be served hot or cold. And have a Merry Christmas!  

Parede: 21 458 85 00 | Lisboa: 21 316 32 00 | www.clinicadotempo.pt

A Opinião de Humberto Barbosa Opinion

To have a pair of shoes designed by Luís Onofre at the moment is starting 
to be a highly coveted luxury, especially when talking about the new collection from the 
Portuguese designer.

To the motto “ShoeObsession”, the Autumn/Winter range presents a particular austerity in the 
splendid detailing and stunning leathers.

Black is king, but there are also pieces featuring unique finishes, 100% handmade, with browns and 
camel hues taking the starring role, combined with the metallic beauty of chocolate shades.

Not forgetting the range of handbags, Luís Onofre has been inspired by the more vintage collections of 
the 60s and 70s and reduced their size, always giving them a contemporary image. | www.luisonofre.com
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LANCEL CHAMPS-ELYSEÉS

Delicadeza Francesa
French Légèreté 

Para celebrar mais de um século de história, mais precisamente 135 anos, a Lancel inau-
gurou, numa das mais emblemáticas avenidas a nível mundial, a sua mais recente flagship 
store em plenos Campos Elísios. 

A nova loja Lancel é o primeiro espaço aberto em Paris a ser concebido pelo arquiteto e designer Christophe Pille que se 
inspirou no ambiente eclético e colorido da art decó para decorar esta galeria de malas e carteiras com 1000m².

On one of the world’s emblematic avenues, to celebrate over a century of existence, or more 
precisely 135 years, Lancel has opened its latest flagship store in the heart of the Champs-Elyseés.

The new Lancel store is the first space to open in Paris to be designed by the architect and designer Christophe Pille, who took 
his inspiration from the eclectic and colourful environment of art deco, to decorate this leatherwear boutique with an area of 1000 
square metres.
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Beginning with the sophisticated hand painted crystal panel or with the stunning Murano 
crystal lamps, visitors and customers enter into the distinctive «French Légèreté» atmosphere so characteristic of the brand.

The new store is split into five themed environments dedicated to the various products. «French Légèreté» celebrates the motto 
of  Maison Lancel, while in the «Hautes Nouveautés» section focus is made to accessories and gifts. The «Daligramme Collection» 
features the brand’s latest collection and, for its part, «L’Invitation à L’Escapade» contains a large assortment of luxury luggage. 
Male shoppers are not forgotten, with their own dedicated section – «Au Bonheur des homes».

The exclusiveness of Lance Champs-Elyseés also lies in the special restoration service or in the custom ordering service, where 
customers can choose how they would like their new bag from the brand or opt for one of ten examples of the limited edition model 
Premier Flirt Champs-Elyseés. | www.lancel.com

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

A começar pelo sofisticado painel de cristais pintado à mão ou pelos dois deslumbrantes 
candeeiros de cristal de Murano, os visitantes e clientes vão entrar na ilustre atmosfera «French Légèreté» 
(Delicadeza Francesa) tão característica da marca.

A nova loja está dividida em cinco ambientes temáticos dedicados aos vários produtos. «French Légèreté» celebra o mote da 
Maison Lancel, enquanto no espaço «Hautes Nouveautés» se dirige aos acessórios e presentes. Já o «Daligramme Collection» 
centra-se na mais recente coleção da marca e por seu turno «L’invitation à L’Escapade» dispõe uma ampla variedade de 
bagagem de luxo. O público masculino não é esquecido, sendo-lhes dedicado a zona «Au bonheur dês hommes». 

A exclusividade da Lancel Champs-Elyseés reside também no especial serviço de restauros ou no serviço de encomenda 
personalizado onde o cliente pode escolher como pretende a sua nova mala da marca ou optar por um dos 10 exemplares 
da edição limitada do modelo Premier Flirt Champs-Elyseés.
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MARIA GAMBINA

«As minhas telas 
são o tecido»
«My paintings are 
the fabric»

Não gosta que associem o seu trabalho unicamente a desfiles, mas a um universo criativo ligado à música 
e à rebeldia. Esta forma de estar única no universo da moda reflete-se na exposição de 18 anos de carreira 
de Maria Gambina, no Espaço Quadra, em Matosinhos. Uma mostra feita de saias únicas e emocionais. 
«Penso que as minhas saias acabam por ser quadros pelo facto de trabalhar muito com estampados», explica 
a designer, enquanto admite que a pintura acabará por surgir na sua vida «mais tarde ou mais cedo». 

She doesn’t like people associating her work solely with fashion shows, rather with a creative universe connected to 
music and rebelliousness. This way of being unique in the fashion world is reflected in the exhibition of Maria 
Gambina’s 18-year career held at Espaço Quadra, in Matosinhos. A show made of unique skirts, rich in emotion. 
«I think that my skirts are in actual fact paintings for the fact of working a lot with prints», the designer explains, 
while confessing that «sooner or later» painting will end up being part of her life.
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Porquê a escolha do tema Saias para esta exposição 
de comemoração dos seus 18 anos de carreira?

Inicialmente era uma retrospetiva do meu trabalho. Mas 
nunca quis que a exposição só falasse do universo de desfiles 
e de passagens de modelos e de coisas muito de moda, 
porque o meu universo criativo é muito mais que isso. Está 
ligado à rua, à música e à rebeldia.

Houve várias conversas até se montar a exposição. Lem-
bro-me de um dia estar a dizer que as pessoas me associam 
muito a um estilo streetwear, mas que eu tenho peças muito 
trabalhadas, quase como se fossem alta-costura, como por 
exemplo as minhas saias. Decidiu-se então fazer uma expo-
sição sobre elas, uma vez que ninguém as conhece. 

Que objetos são estes que podemos encontrar na 
exposição?

Há algumas peças únicas, outras que tiveram uma mini-
-produção em série, como a de John Coltrane, das quais fiz 
cerca de cinco. 

Não é que não pudessem ser produzidas, porque tudo 
o que é feito uma vez pode ser produzido. Pode demorar 
muito tempo, pode ficar caro, mas pode ser produzido. Mas 
penso que não faria sentido porque Portugal é muito pe-
quenino, não há muitos sítios onde se possa levar algumas 
destas peças, principalmente as que têm sobreposições, que 
são muito pesadas e trabalhadas. 

Porquê esta seleção?
Tinha mais de 40 saias selecionadas, mas depois esco-

lhi aquelas que achava mais emblemáticas, que tinham uma 
certa originalidade na construção, ou que tinham sido feitas 
de forma inovadora na altura, como as dos estampados. 

Primeiramente fui selecionando, tendo como critério a 
parte mais emocional: escolhi as saias que me faziam lembrar 
uma época da minha vida. Cheguei a estas 40, agrupando-as 
pela maneira como eram construídas: através de elásticos, do 
estampado, do trabalhado do tecido ou sobreposições.

Why the choice of the subject Skirts for this exhi-
bition commemorating 18 years of your career?

To begin with it was a retrospective of my work. But I never 
wanted for the exhibition to speak of nothing more than the 
world of fashion shows and models on catwalks or very fashion-
able things, because my creative universe is much more than 
this. It is connected to the street, to music and to rebelliousness.

There had been several conversations before the exhibition 
was mounted. I remember one day I was saying that people 
associate a great deal with a ‘streetwear’ style, but that I have 
highly detailed pieces, almost as if they are haute couture, 
such as my skirts for example. So it was decided to do an exhi-
bition on them, seeing as no one knew them.

What objects can we expect to see at the exhibition? 
There are a few one-offs, others that had a short series 

production, such as the John Coltrane skirt, of which I made 
about five. 

It is not that they could not be produced, because everything 
that is made once can be produced. It can take a long time, 
it can end up being expensive, but it can be produced. But I 
think that it would not make sense, because Portugal is very 
small. There are not many places that you can take one of 
these pieces, especially those that overlap, which are very heavy 
and detailed.

Existem diferenças entre as mulheres que usam saias 
e as que não usam?

[risos] Não sei, como uso as duas, tanto calças como 
saias, não sei falar daquelas que só usam saias ou só usam 
calças. Porque uma mulher pode estar muito feminina de 
calças também. Acho que não é só a roupa que nos torna 
mais femininas, é a própria atitude da pessoa.

Mas prefere usar saias ou calças?
Depende, no verão prefiro usar saias e vestidos, no in-

verno calças porque sou muito friorenta.

Que tipo de mulheres usam as suas saias?
Penso que o que liga as pessoas que compram as mi-

nhas peças é uma atitude muito descontraída. São pessoas 
que gostam de ter peças diferentes e que não se sentem mi- 
nimamente observadas ou desconfortáveis por serem o centro 
das atenções. Mas acima de tudo, de uma maneira geral, são 
pessoas muito simpáticas e descontraídas. Não considero 
que seja um público muito de moda, as minhas clientes fiéis 
não compram as minhas peças por serem Maria Gambina, 
mas porque se identificam com elas.

Are women who wear skirts different to those 
who don’t?

[Laughter] I don’t know as I wear both. I wear trousers 
as much as I wear skirts. I can’t speak for those who just 
wear skirts or just wear trousers. Because a woman can be 
very feminine in trousers too. I think that it is not just clothes 
that make us more feminine; it’s a person’s very attitude.

But do you prefer to wear skirts or trousers?
It depends, in summer I prefer skirts and dresses; in the 

winter I prefer trousers because I really feel the cold.

What type of woman wears your skirts?
I think that what connects the people who buy my clothes 

is a very relaxed attitude. They are people who like to have 
different items and who do not feel the slightest as if they are 
being observed or uncomfortable for being the centre of atten-
tion. But above all, generally speaking, they are very friendly 
and relaxed people. I do not consider that it is very fashion 
conscious public, my clients do not buy my clothes because they 
are Maria Gambina, rather because they identify with them.

“Penso que o que liga as pessoas que compram as 
minhas peças é uma atitude muito descontraída. 
São pessoas que gostam de ter peças diferentes e 
que não se sentem minimamente observadas ou 
desconfortáveis por serem o centro das atenções.
 
I think that what connects the people who buy my 
clothes is a very relaxed attitude. They are people 
who like to have different items and who do not 
feel the slightest as if they are being observed or 
uncomfortable for being the centre of attention.

 ”

“É uma coleção muito colorida, com cores muito 
quentes, desde um cereja a um salmão luminoso, 
passando por um verde água. São cores muito 
fofinhas porque a coleção chama-se Take me 
Home. (Coleção outono-inverno)
 
It is very colourful collection, with very warm colours, 
from cherry to a light salmon, or water green. They 
are very soft colours become my collection is called 
Take me Home. (autumn/winter collection)

 ” © Manuel Teixeira
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Paralelamente a esta coleção de saias, está nas lojas 
a sua coleção outono/inverno. Quais diria que são as 
principais tendências?

Da minha coleção outono/inverno destaco a cor. É uma 
coleção muito colorida, com cores muito quentes, desde um 
cereja a um salmão luminoso, passando por um verde água. 
São cores muito fofinhas porque a coleção chama-se Take me 
Home. Peguei nas coisas confortáveis, como os tapetes, os 
cobertores e os lençóis, e conjuguei-os com peças de roupa 
muito confortáveis.

Estudou pintura na Escola Superior de Belas Artes 
do Porto, mas acabou por tirar o curso de design de 
moda no Citex. Quando é que percebeu que seria me-
lhor designer de moda do que pintora?

Acho que nunca percebi, porque continuo a ter paixão 
pela pintura e penso que, mais tarde ou mais cedo, vou dedi-
car-me a isso. Na altura fiz as Belas Artes e o Citex ao mesmo 
tempo, durante o dia fazia o Citex e à noite as Belas Artes. 
Mas o curso do Citex era de apenas três anos, pagavam- 
-me para eu lá estar, enquanto nas Belas Artes eram seis 
anos e tinha que fazer os dois ao mesmo tempo, então optei 
por aquilo que era mais fácil. 

Penso que as minhas saias acabam por ser quadros pelo 
facto de trabalhar muito com estampados. As minhas telas 
são o tecido.

Quando começou a desenhar?
Segundo o que os meus pais dizem, desde sempre. 

Embora não seja uma ilustradora nata, sempre fui muito 
observadora e desenhava as coisas com muito pormenor. 
Os professores falavam com os meus pais sobre a maneira 
engraçada como me exprimia, diziam que eu tinha que ir 
para desenho. 

Curiosamente, quando acabei o 12º Ano fui para desporto. 
Adorava desporto, ginástica rítmica, saltos em altura, mas 
depois acabei por repetir o ano e fui para desenho.

Why this selection?
I had selected more than 40 skirts, but then I chose those 

that I thought were the most emblematic, which has a certain 
originality of construction, or which had been made in an 
innovative way at the time, such as those featuring prints.

To begin with I was choosing them using the most emo-
tional of criteria: I chose the skirts that reminded me of a time 
during my life. I ended up with these 40, grouping them ac-
cording to how they were constructed: through elastic, prints, 
the working of the fabric or the overlapping.

Parallel to this collection of skirts, your autumn/
winter collection is now in shops. What would you 
say are the main trends in this?

I would highlight colour in my autumn/winter collection. 
It is very colourful collection, with very warm colours, from 
cherry to a light salmon, or water green. They are very soft 
colours become my collection is called Take me Home. I chose 
comfortable things, such as rugs, throws and sheets, and I 
have combined them with very comfortable pieces of clothing.

You studied painting at the School of Fine Arts 
of Oporto, but you ended up taking a course in fash-
ion design at ‘Citex’. When did you realise that you 
would be a better fashion designer than painter?

I do not think I ever realised this, because I am still pas-
sionate about painting and I think, sooner or later, I will 
dedicate myself to this. At the time I did Fine Arts and Citex 
at the same time. During the day I attended Citex and in 
the evening I went to Fine Arts college. But the Citex course 
only lasted three years and I was paid to be there, while the 
Fine Arts was six years long and I had to do both at the same 
time, and so I chose the one that was easier.

I think that my skirts are in actual fact paintings for the 
fact of working a lot with prints. My paintings are the fabric.

When did you start drawing?
According to my parents, I’ve been doing it forever. 

Although I am not a born illustrator, I have always been very 
observant and drawn things with great detail. My teachers 
talked to my parents about the funny way I expressed myself, 
they said that I had to go into design.

Strangely enough, when I finished school I went into sport. 
I loved sport, rhythmic gymnastics, high jump, but then I 
ended up repeating the year and I went into design.

Texto de Text by Andreia Ferreira Barros | Fotografias 
gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Maria 
Gambina

© Manuel Teixeira

FiveSenses
TatoTouch
Le Soin noiR SÉRuM 

Um dos segredos mais bem guardados para uma nova fonte de juventude, 
energia e luminosidade para a pele – o concentrado de seiva negra de alga vital 
acaba de ser revelado pela Givenchy num espantoso sérum que protege a pele 
do sol, da poluição, do stress e da fadiga. O novo Le Soin Noir Sérum garante 
um intenso rejuvenescimento através de uma suave, fresca e deslumbrante 
textura reservada numa misteriosa e requintada embalagem preta. 

One of the best kept secrets for a new source of youth, energy and luminosity for your 
skin, the vital black algae sap concentrate has just been released by Givenchy in 
an amazing serum that protects the skin from the sun, from pollution, from stress 
and from fatigue. The new Le Soin Noir Sérum guarantees intense rejuvenation 
through a smooth, fresh and sumptuous texture stored in a mysterious and elegant 
glass flacon.

www.givenchy.com
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VisãoSight 
LindbeRG

A exclusividade como sinónimo de elegância e sofisticação reside indiscu-
tivelmente na linha especial da marca dinamarquesa Lindberg. A coleção 
Precious apresenta modelos minimais, leves e flexíveis com pormenores 
esplêndidos como as delicadas hastes em ouro amarelo polido com 26 
diamantes de ouro branco incrustados. 

If exclusivity means elegance and sophistication then this can be found without 
a doubt in the special range from the Danish brand Lindberg. The 
Precious collection presents minimal, light and flexible models with splendid 
detailing such as the delicate frames in polished yellow gold with 26 white 
incrusted diamonds.

www.olhardeprata.pt | www.lindberg.com

PaladarTaste
LA MAiSon du ChoCoLATe

Como grandes mestres chocolateiros, os franceses apuram os seus dotes em sublimes gulo-
dices que nos adoçam a alma. La Maison du Chocolat é perita em criar excelentes macarons 
com exóticos sabores. Quito envolve uma aveludada ganache de puro chocolate num leve e 
crocante biscoito, só falta mesmo provar…

As great master chocolatiers, the French perfect their gifts in sublime fancies that sweeten the soul. 
La Maison du Chocolate uses its expertise to create stunning macarons in exotic flavours. Quito 
surrounds velvet smooth ganache of pure chocolate in a light and crunchy biscuit, all that’s left is 
to try it...

www.lamaisonduchocolat.com
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OlfatoSmell
nARCiSo RodRiGuez in CoLoR

Narciso Rodriguez combinou numa edição limitada o universo olfativo dos perfumes com 
a sensualidade e perfeição da alta-costura, dando um toque de luz e cor às fragrâncias for 
her e essence. As gotas do tom púrpura enriquecem o eau de parfum essence in color com uma 
ilustração do vestido collage, sendo uma oferta repleta de alegria, originalidade, paixão e 
misteriosa volúpia associada às notas de âmbar e ao toque de flor de tiaré. 

Narciso Rodriguez has combined in a limited edition the olfactory universe of perfumes with the 
sensuality and perfection of haute couture, giving a touch of light and colour to the fragrances 
for her and essence. The purple coloured drops enrich the essence in color eau de parfum with 
an illustration of the «collage» dress, making an scent full of happiness, originality, passion and 
mysterious sensuality associated with the hints of amber and with the touch of tiaré flower.

www.narcisorodriguez.com

Audiçãohearing
boSe SounddoCk® PoRTAbLe

Passar uma tarde relaxada, sentada na beira da piscina ao som das suas músicas favoritas, 
deixa de ser problema com o novo sistema Bose SoundDock® Portable. O aliado perfeito que 
reproduz som de alta qualidade a partir do seu iPhone ou iPod, tendo uma surpreendente 
autonomia para um dia inteiro graças à sua inigualável bateria de elevada capacidade.   

Spending a relaxing afternoon, sat around the pool, listening to your favourite music, is no longer a 
problem with the new Bose SoundDock® Portable system. The perfect partner, reproducing high 
quality sound from your iPhone or iPod, the system boasts surprising battery life for an entire day 
thanks to its unrivalled high quality battery.

www.bose.com



Villas&GolfeSextoSentido | Interior Design |  125

Depois de se formar em arquitetura, Pilar Paiva de Sousa enveredou pelo mundo da 
decoração que, pelo seu caráter mais efémero em relação à arquitetura, lhe dá maior 
liberdade expressiva e criativa. 

Atualmente, com mais de 15 anos ao serviço (e prazer) dos interiores, a decoradora detém um título inigualável, espe-
cialmente na arte de embelezar hotéis.

Ciente de que cada projeto que realiza é único para si e para a sua vasta equipa de profissionais, Pilar de Sousa afirma 
que o ambiente social e cultural onde se insere cada um dos espaços hoteleiros determina e inspira a sua decoração. 

After having studied architecture Pilar Paiva de Sousa set a course into the world of decora-
tion, which, through its more ephemeral nature in comparison to architecture gives her more 
expressive and creative freedom.

At the moment, with more than 15 (pleasurable) years in the industry of interior design, the decorator has earned a reputation 
like no other, especially when it comes to the art of embellishing hotels.

Aware that every project she undertakes is unique for her and for her vast team of professionals, Pilar de Sousa says that 
the social and cultural environment in which each of the hotel spaces are located determines and inspires their decoration. 

PILAR PAIVA DE SOUSA

Livre a Decorar
Free to Decorate



Villas&GolfeSextoSentido | Design de Interiores | 126

No entanto, garante que um quarto de hotel elegante e confortável terá sempre de ter 
«uma excelente cama, um chuveiro potente, iluminação suave e eficaz, uma tranquila 
harmonia de cores e um pormenor surpreendente». Talvez tenha sido o cumprimento rigoroso desta re-
gra que a levou a decorar alguns dos melhores e mais conhecidos hotéis em todo o mundo, como o Tira Château Hotel Mont 
Royal, em Chantilly, França, o Hotel Astoria, em Bruxelas, ou ainda os hóteis Tiara Park Atlantic em Lisboa e no Porto.

Recentemente, Pilar Paiva de Sousa participou na feira mais importante de hotelaria da Suíça, a IGEHO – International 
Exhibition for Hotels, comprovando assim a sua larga experiência e especialização na área de decoração hoteleira, sem 
esquecer o seu papel no âmbito dos projetos residenciais e comerciais. 

However, she ensures us that an elegant and comfortable hotel room will always have to have 
«an excellent bed, a powerful shower, soft and effective lighting, a peaceful harmony of colours, 
and a surprising detail». It is perhaps down to the rigorous fulfilment of this rule that has led to her having decorated some 
of the best and best known of hotels around the world, such as the Tiara Château Hotel Mont Royal, in Chantilly, France, the 
Astoria Hotel, in Brussels, or also the Tiara Park Atlantic hotels in Lisbon and Oporto.

Pilar Paiva de Sousa recently took part in Switzerland’s most important hotel industry trade fair – IGEHO International 
Exhibition for Hotels – thus proving her vast experience and specialisation in the hotel decoration area, without forgetting her role 
in terms of residential and commercial projects.

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Pilar Paiva de Sousa
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Just as New Year’s Eve has been celebrated for thousands of years, New Year’s resolutions have also been in existence for centuries. 
Today we resolve to give up smoking or to lose weight, but in antiquity these decisions included giving back farming utensils borrowed 
throughout the year. 

Whatever the promise we make to ourselves, deep down we believe that what we do and think during the first day of the year 
will be reflected in and influence the remaining 364 days. Therefore it is also normal to choose the company of friends or of family 
to spend this very important date together.

One of the things that plays particular importance is the food that we eat at this time of year. This varies depending on the cul-
ture. In many places it is believed to bring good luck to eat ring shaped foods, which symbolise the annual cycle. Beans and cabbages 
are important ingredients in many parts of the United States of America, making a compulsory part of New Year dinner, as they 
imply prosperity and good luck. In other countries, rice is what brings good fortune.

Here in Portugal, as in every year, we commit the minor sin of generously lubricating the New Year in with champagne, accom-
panied, or not, with 12 raisins, one for each month of the year. The problem isn’t this transgression, innocent as long as it is enjoyed 
in moderation; rather it lies with the two weeks of Christmas celebrations, with the dietary chaos that follows. Not so much for the 
type of food, with the exception of fried foods, which are quite frankly bad, but mainly for the amount of food eaten.

Also as always, with the arrival of the New Year, we make decisions to make our lives healthier, to eat better, to do more exercise, 
to give up smoking...

The major challenge is to ensure that these resolutions last for longer than a week.

PuB

Tal como a passagem do ano é celebrada há milhares de anos, também as resoluções de Ano Novo têm séculos de 
existência. Hoje decidimos que vamos deixar de fumar ou perder peso, mas na Antiguidade estas decisões passavam por 
devolver os utensílios agrícolas pedidos emprestados ao longo do ano.

Seja qual for a promessa que fazemos a nós próprios, no fundo acreditamos que aquilo que fazemos e pensamos no 
primeiro momento do ano vai refletir-se e influenciar nos restantes 364 dias. Também por isso é normal escolher a compa- 
nhia de amigos ou de família para passar esta data tão importante.

Uma das coisas que tem um significado especial é aquilo que se come nesta altura, e que difere consoante as culturas. 
Em muitas zonas, é sinal de boa sorte comer alimentos em forma de argola, que simboliza o ciclo anual. Os feijões e as 
couves têm lugar de destaque em muitas regiões dos Estados Unidos da América, sendo obrigatórias na refeição do Ano 
Novo, pois significam a prosperidade e a boa sorte. Noutros países, é o arroz que assegura a boa fortuna.

Por cá, como em todos os anos, cometemos o pequeno pecado de regar generosamente a entrada do Ano Novo com 
vinho espumante, acompanhado, ou não, de 12 passas, uma por cada mês do ano. O problema não é esta transgressão, 
inocente desde que seja moderada, mas sim as duas semanas das festas natalícias, com algum caos alimentar. Não tanto 
pelo tipo de comida, com exceção feita aos fritos, que são francamente maus, mas principalmente pela quantidade de 
alimentos ingerida.

Também como sempre, com a chegada do novo ano tomamos decisões de nos tornarmos mais saudáveis, comermos 
melhor, fazermos mais exercício, deixarmos de fumar… 

O grande desafio é fazer com que estas resoluções durem mais de uma semana.

Manter as promessas 
de Ano Novo
Sticking to your New 
Year resolutions

PU
B
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Desintoxicar depois das festas
O organismo humano é maravilhoso, e consegue sozinho desintoxicar-se e limpar-se 

diariamente, assim funcionem corretamente todos os seus órgãos. Porém, em épocas de 
excessos, a carga imposta ao estômago, fígado, rins e intestinos pede uma ajuda suple-
mentar para restabelecer o equilíbrio interno. Por isso, uma dieta de uma semana à base 
de sumos de frutas e de legumes, de vegetais crus e cozidos, de cereais integrais e de água 
abundante, é totalmente adequada e aconselhável para recuperar a boa forma.

No dia 2 use apenas alimentos líquidos: de manhã faça batidos de leite de soja com 
maçã, beterraba com maçã e sumo de limão, laranja e cenoura, ou maçã e cenoura. Evite o 
café, substituindo-o por chá verde. Se for muito importante para si, tome apenas um café 
fraco de manhã e a seguir à hora do almoço.

A meio da manhã, faça um batido com cereais integrais e leite de soja, leite de arroz ou 
leite de aveia, usando apenas uma colher de sopa de cereais por cada copo de leite. Para o 
almoço, faça um creme de legumes bem passado e pouco consistente. A meio da tarde, faça 
um sumo de maçã, que pode misturar com chá de cidreira, lúcia-lima ou menta. Para o 
jantar, coza um bocadinho de brócolos, espinafres, cenoura e couve-flor, deixe arrefecer até 
ficar morno, coloque num liquidificador, acrescente a água da cozedura e faça um batido. 
Durante a noite, beba apenas infusões de camomila, cidreira ou tília.

Determinação… e ajuda profissional
Com a dieta do dia 2 comece também a preparar-se psicologicamente para fazer uma 

mudança na sua vida, rumo à saúde e ao bem-estar. Lembre-se de duas coisas importantes: 
primeiro, que as resoluções esmorecem com o tempo e que as decisões que tomámos na 
entrada do ano perdem o seu fulgor em finais de janeiro; depois, a educação alimentar 
não deve ser um castigo, e todos os regimes muito restritivos não resistem durante muito 
tempo, além de nos deixarem deprimidos e tensos; por último, mas fundamental, procure 
ajuda profissional para se tornar mais saudável.

Muitas vezes achamos que devemos fazer tudo sozinhos, sem ajuda. Nada mais errado. 
A melhor maneira de levarmos a bom porto as nossas intenções é procurar conselho espe-
cializado, quer seja para deixar de fumar, perder peso ou comer melhor. Um profissional 
ajuda a criar rotinas e métodos, ensina a manter firme a decisão tomada, apoia para que não 
se fraqueje a meio do caminho.

Se a intenção (e necessidade) é perder peso ou aprender a comer saudavelmente, marque 
uma consulta com um nutricionista. Quem me procura para reeducação alimentar e remode- 
lação corporal sabe que terá o apoio integral de toda uma equipa devotada a fazer com que 
o programa pessoal tenha sucesso.

Não desista das suas boas intenções. Ponha-as em prática. Tenha um 2012 feliz, 
saudável e belo!

detoxifying after the festivities
The human body is amazing and manages to detoxify itself on its own and clean itself on a 

daily basis. This way all of its organs work properly. However, during times of excess, the load im-
posed on the stomach, liver, kidneys and intestines demands extra help to re-establish inner balance. 
Therefore, a diet lasting for a week based on fruit and vegetable juices, of raw and cooked vegeta-
bles, of whole grain cereals and plenty of water is perfectly suitable and recommendable for getting 
back into shape.

On January 2nd you should only have liquid foods: in the morning have a soy shake with apple, 
beetroot and apple and lemon juice, orange and carrot, or apple and carrot. Avoid drinking coffee, 
replacing it with green tea. If coffee is very important for you, drink a weak coffee in the morning 
and one after lunch.

For elevenses make a shake with wholegrain cereals and soy milk, rice milk or oat milk, adding 
a single tablespoon of cereals to a glass of milk. For lunch, make a smooth cream of vegetables. 
Half way through the afternoon, make some apple juice, which you can mix with a tea made from 
lemon balm, lemon verbena or mint. For dinner, cook up a little broccoli, spinach, carrot and 
cauliflower. Leave to cool until lukewarm, place in a liquidizer, add a little of the cooking water 
and make a shake. During the evening, drink nothing but chamomile, lemon balm or linden tea.

determination... and professional help
With the diet of January 2nd you also start to prepare yourself psychologically for making a life 

change, one towards health and well being. Remember two important things: firstly, that resolu-
tions wither with time and that decisions we make at the beginning of the year lose their sparkle 
by the end of January. Then, dietary education should not be punishment and all very restrictive 
diets cannot stand the test of time as well as leaving us depressed and tense. Finally and more im-
portantly, you should seek professional help to become healthier.

We often think that we should do everything on our own, without help. We couldn’t be further 
from the truth. The best way to ensure we achieve our goals is to seek specialist advice, whether for 
giving up smoking, losing weight or eating more healthily. A professional helps you to create rou-
tines and methods, teaches you to stick to your decision, supports you when you weaken half way in.

If the intention (and need) is to lose or to learn how to eat healthily, make an appointment with 
a nutritionist. Anyone seeking my services for dietary re-education and body remodelling knows 
that they will have the full support of an entire team devoted to ensuring your personal programme 
is successful. 

Don’t give up on your good intentions. Put them into practice. Have a happy, healthy and 
beautiful 2012!  

PuB
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JAGUAR C-X75

Desenhado para comemorar os 75 anos da Jaguar, o C-X75 patenteia a busca pela melhor 
tecnologia e design em direção ao futuro.
De feição absolutamente desportiva, este protótipo de dois lugares possui uma performance 
deveras sustentável, contrariando todas as ideias de que um veículo elétrico não tem uma grande 
autonomia. O C-X75 prova que tem liberdade para 109 km assentes apenas nas suas baterias.
O design futurista no exterior é impulsionado no interior com a iluminação ativada quando 
o condutor se aproxima do automóvel, proporcionando assim uma luz brilhante em todo o 
habitáculo no qual o conforto é visível nos estofos em couro creme e cinzento.

Designed to commemorate the 75th anniversary of Jaguar, the C-X75 reflects the quest for the best 
in technology and design facing the future.
With its undeniably sporty lines, this two-seater prototype boasts highly sustainable performance, 
laying waste to any ideas that an electric vehicle cannot have a long range. The C-X75 proves that 
it has a range of 109 km using its batteries alone.
The futuristic design of the exterior is boosted in the interior with lighting activated when the 
driver approaches the car, thus providing bright light in the entire interior in which comfort can 
be seen in the cream and grey leather upholstery.

www.jaguar.com
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HT LUX ELLEMME

HT Lux Ellemme resulta de mais uma profícua parceria entre a Sand & Birch e a Cantine Ellemme. 
Esta garrafeira é feita em madeira de bordo, com pequenos acabamentos em inox, vidros UV e sistema de iluminação 
LED, tendo capacidade para 70 prazerosas garrafas de vinho ou espumantes ao longo das suas prateleiras amovíveis. 
De toque mais clássico, a HT Lux Ellemme possui linhas puras e um design de alta classe com remates feitos à mão, garan-
tindo assim o esplendor desta garrafeira. 

HT Lux Ellemme results from yet another productive partnership between Sand & Birch and Cantine Ellemme.
This wine rack is made from oak and maple, with stainless steel finishing, UV glass and LED lighting system, with capacity for 70 
pleasure giving bottles of wine or champagne on its moveable shelves.
Epitomising classic styling, the HT Lux Ellemme features pure lines and a high class design, with handcrafted finishing, thus ensuring 
the splendour of this wine cellar.

www.sandbirch.com | www.cantineellemme.com

ICON SINATRA

Depois de homenagear Muhammad Ali e Bruce Lee, a mais antiga empresa italiana de instrumentos de escrita decidiu 
celebrar a notável vida e obra de Frank Sinatra em mais um modelo da sua linha Icons.
As esferográficas detêm pormenores únicos ligados ao cantor, tais como a ponta da caneta desenhada com uma pauta de 
música, a tampa e o corpo assemelhados ao fato listado que Sinatra usava ou ainda os clipes de bolso com o formato de 
um microfone clássico.
A coleção, que conta ainda com uma lapiseira com detalhes a cor de laranja, a tonalidade favorita de Frank Sinatra, está 
limitada a 1915 esferográficas e 1915 canetas-tinteiro, marcando o seu ano de nascimento.

Having paid tribute to Muhammad Ali and Bruce Lee, the oldest Italian writing instrument company has decided to celebrate the 
notable life and work of Frank Sinatra in another model in its Icons range.
The fountain pens feature unique detailing connected with the singer, such as the tip of the pen designed with a musical staff and treble 
clef, the lid and the body resembling the striped suits Sinatra used to wear or the pocket clip, carved in the shape of a classic microphone. 
The collection, which also features a rollerball with orange detailing, Frank Sinatra’s favourite colour, is limited to 1915 rollerballs 
and 1915 fountain pens, marking his year of birth.

www.montegrappa.com
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BULGARI MAN 

Pureza e luminosidade são os valores que regem o perfume Bulgari Man, contudo, para adensar a força e o poder universal 
desta fragrância, a marca lançou uma edição limitada – The Silver Limited Edition.
O novo frasco apresenta agora um aprimorado tom prateado que é abrilhantado pelo motivo sunburst, inspirado no design 
dos relógios Dials da Bulgari, fazendo lembrar um verdadeiro e resplandecente relógio de sol.   

Purity and luminosity are the values that rule the perfume Bulgari Man, however to add to the strength and universal power of this 
fragrance, the brand has launched a limited edition – The Silver Limited Edition.
The new bottle now presents a polished silver shade, which is brightened up with the «sunburst» motif inspired by the Dials watches 
by Bulgari, bringing to mind a real and resplendent sun dial.

www.bulgari.com

THE GRAMOPHONE SPEAKERS

São 1,20 metros de puro som e de um design esplêndido que 
quase faz lembrar o desabrochar de uma flor. As colunas 
The Gramophone limitam-se apenas a 100 unidades, tor-
nando-as num produto verdadeiramente especial, não fosse 
igualmente o seu revestimento em fibra de carbono e aço 
inoxidável escovado simplesmente arrebatador.
A nobreza da cor preta enaltece ainda mais esta peça sin- 
gular, que, mediante solicitação, pode ser personalizada com 
qualquer tonalidade. 

They are 1.2 metres of pure sound and of stunning design that 
bring to mind the blooming of a flower. The Gramophone 
speakers are limited to just 100 units, making them a truly 
special product, while their carbon fibre and brushed stainless 
steel coating is simply amazing.
The premium nature of black adds even further to this unique 
piece, which can be personalised to any colour, on request.

www.aesthesis.se
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Evento Zenith

Tempo Exclusivo
Exclusive Time

Em novembro, a intemporal marca relojoeira suíça Zenith  
associou-se a Manuel dos Santos Joias e ao Barclays Premier  
proporcionando uma exposição única que se realizou no Palácio Sotto Mayor, em Lisboa.

Cerca de 150 convidados foram brindados com um evento exclusivo que exibiu as 
últimas novidades da Zenith, em particular o fantástico e especial relógio El Primero 
Turbilhão.

Paula Bobone, Raquel Loureiro, Maria João Bastos e Liliana Campos foram algumas 
das individualidades que não deixaram de marcar presença neste acontecimento de êxito 
que contou com Paulo Santos, da Manuel Santos Joias, com Daniel Rico, do Barclays  
Premier, e com Ana Freitas, CEO da J. Borges Freitas e responsável pela Zenith em  
Portugal, como anfitriões excecionais. 

In November, timeless Swiss watch brand Zenith joined forces with Manuel dos Santos Joias 
and with Barclays Premier to create a unique exhibition, which was held in the Palácio Sotto Mayor, in Lisbon.

Some 150 guests were treated to an exclusive event that revealed the latest creations from Zenith, and in particular the fantasti-
cally special watch – El Primero Tourbillon.

Paulo Bobone, Raquel Loureiro, Maria João Bastos and Liliana Campos were some of the names that showed their faces at this 
successful event, which was hosted exceptionally by Paulo Santos, from Manuel Santos Joias, by Daniel Rico, from Barclays Premier, 
and by Ana Freitas, CEO of J. Borges Freitas and head of Zenith in Portugal. | www.jborgesfreitas.pt
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Challenger 605

Desafiar  
os Céus

  

Challenging the Skies

Tal como os seus congéneres 300 e 800 da família Challenger, o jato intercontinental 
605 foi projetado para definir novos padrões de desempenho de voo, tanto por dentro como 
por fora.

Construído a partir de uma estrutura altamente comprovada, os motores GE CF34-3B do Challenger 605 têm sido 
incessantemente testados e refinados, beneficiando do legado de segurança e credibilidade que a aeronave detém. 

Este avião executivo destina-se àqueles que procuram fiabilidade, conforto e desempenho num jato de médio-porte. Assim, 
com uma alta velocidade-cruzeiro de 850 km/h e 4000 milhas náuticas, o desafio será mesmo escolher o próximo destino.

A ampla cabine, com 1,85 m de altura e 2,48 de largura, proporciona um voo absolutamente cómodo e relaxante para 
12 passageiros e três tripulantes, guardando facilmente as malas na volumosa bagageira de 3,25 m³.

Encostado numa das poltronas de couro ergonómicas, poderá acertar os últimos pormenores de um negócio ou  
entreter-se com as amenidades áudio e vídeo existentes a bordo de uma aeronave sublime e muito silenciosa. 
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Just like its relations in the Challenger family, the Challenger 605 intercontinental jet has 
been designed to define new flight performance standards, as much inside as out. 

Built using a highly tried and tested structure, the GE CF34-3B engines of the Challenger 605 have been tested and fine tuned 
again and again, benefitting from the legacy of safety and credibility held by the aircraft.

This executive airplane is designed for those who want reliability, comfort and performance in a mid size jet. Thus, with high 
cruising speed of 850 km/h and a range of 4000 nautical miles, the challenge lies in choosing your next destination.

The spacious cabin, measuring 1.85 m in height and 2.48 in width, provides an absolutely comfortable and relaxing flight for 
12 passengers and three crew members, with luggage easily contained in the voluminous hold measuring some 3.25 cubic metres.

Sat in one of the ergonomic leather armchairs, you can run through the final details of a business deal, or enjoy your time with 
the audio and visual facilities offered on board of this sublime and very quiet aircraft. | www.bombardier.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Flexjet by Bombardier
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A linha do horizonte marca o rumo do poderoso, ágil e graciosamente elegante  
Flybridge 85 da Princess Yachts. Cada detalhe que dá forma a este iate, especialmente concebido para viagens 
de longa distância, foi selecionado a pensar no incontestável conforto dos seus ocupantes.

O design audaz do Flybridge 85, marcado pelo seu profundo casco em forma de V, garante uma performance irrepreen-
sível. Já a sua configuração em três níveis distintos foi projetada a pensar na exclusividade dos convidados, permitindo o 
acesso da tripulação a todas as áreas-chave sem necessidade de interferir com o espaço dos hóspedes.

The line of the horizon marks the direction of the powerful, agile and gracefully elegant 
Flybridge 85 from Princess Yachts. Every detail that shapes this yacht, specially designed for long distance 
voyages, has been selected taking into account the unquestionable comfort of its occupants. 

The daring design of the Flybridge 85, marked by its deep V shaped hull, ensures irreproachable performance levels. Its configura-
tion in three different levels had been designed with the exclusivity of guests in mind, allowing crew access to all key areas, without 
the need to disturb the guest areas.

Princess Flybridge 85

Audácia Marítima
Maritime Daring
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Comprising of an uncovered cockpit and a living area with spa bath, the upper deck can, if 
required, be fitted with hardtop. Heading down to the intermediary level, you enter a spacious entertainment area, 
composed of a living area, a meal area and by a generous covered cockpit. On the lower deck, besides the large and bright master 
suite, there are three other suites for guests and also an area reserved for crew.

With its 25 metre length, and stunningly decorated interiors, with the finest fabrics and finishes, the Flybridge 85 braves the 
waves of the sea, encouraged by the sea breeze, but with no rush to reach wherever its destination may be. | www.princessyachts.com
 
Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Princess Yachts

Constituído por uma área de condu-
ção descoberta e uma área de estar com 
piscina, o deck superior pode, eventualmente, ser 
equipado com uma cobertura rígida. Descendo para 
o nível intermédio, entra-se numa desafogada área de 
convívio, composta por zona de estar, de refeição e por 
uma espaçosa cabine de condução coberta. No deck in-
ferior, além da ampla e luminosa suite principal, exis-
tem três outros camarotes para os convidados e ainda 
a zona reservada à tripulação.

Com os seus 25 metros de comprimento e inte-
riores primorosamente decorados com os melhores 
tecidos e acabamentos, o Flybridge 85 desbrava des-
temidamente as ondas do mar, encorajado pela brisa 
marítima, mas sem pressa de chegar a parte alguma.
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Anyone who thought that is was not possible to revive the 
spirit and the soul of the SLK is quite wrong, because Mercedes-Benz 
has presented for the first time the mythical model with a diesel engine.

More economical and also ecological, the new SLK 250 CDI continues to 
reveal the sporting lines of its petrol counterparts. It can accelerate from 0 to 100 
km/h in just 6.7 seconds, achieving a top speed of 243 km/h. Besides this, it has 
reduced its fuel consumption to 4.9 litres for every 100 km, with emissions of 128 
g/km thanks to the use of its efficient stop/start system.

The perfection of this recent model can also be seen in a manual six speed 
transmission or in the 7G Tronic Plus automatic transmission option, and in its 
204 bhp. 

Quem achava que não era possível reavivar o espíri-
to e a alma do SLK, desengane-se porque a Mercedes-Benz apresen-
tou pela primeira vez o mítico modelo com um motor diesel.

Mais económico, e também ecológico, o novo SLK 250 CDI não deixa 
de possuir as feições desportivas dos seus pares a gasolina. Vai dos 0 aos 
100 km/h em apenas 6,7 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 
243 km/h. Além disso reduz os seus consumos a 4,9 litros aos 100 km, com 
emissões de 128 gr/km devido à utilização do eficaz sistema stop/start.

A perfeição deste recente modelo revê-se igualmente numa caixa manu-
al de seis velocidades, também com a opção de uma caixa automática 7G  
Tronic Plus, e nos seus 204 CV.
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SLK 250 CDI

Renovado e 
Aperfeiçoado

  

Renovated and Perfected
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O design marcante deste roadster adequa-se ao ritmo do quotidiano, oferecendo um 
excelente prazer de condução que pode ser avivado com o Magic Sky Control, um extra que através de um  
simples toque transforma o escuro teto panorâmico em transparente. 

Exteriormente, o SLK 250 CDI mantém o mesmo sistema de escape duplo que as versões a gasolina, garantindo a 
emoção única dos automóveis da marca alemã.

The striking design of this roaster fits in with the rhythm of everyday use, offering excellent 
driving pleasure that can be stimulated further with Magic Sky Control, an optional extra which, 
through the simple touch of button makes the dark panoramic roof turn transparent.

From outside the SLK 250 CDI retains the same double exhaust system as the petrol versions, ensuring the unique emotion of 
motor cars from the German manufacturer.

 www.mercedes-benz.pt

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

KingsBarns Golf Links

Na senda do Golfe
On Golf ’s Pathway
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Além disso, a excelência do serviço prestado em KingsBarns, em que todos os visitantes 
são sempre tratados como membros do clube desde o momento que chegam ao campo até deixarem de jo-
gar, faz com esteja frequentemente no top 100 dos maiores e mais conceituados rankings de campos de golfe de todo o mundo.

Seguindo um afamado caminho na prática desportiva do golfe, o KingsBarns acaba de ser votado como o Campo de Golfe 
do Ano 2011 pelos Gold Standard Awards do Turismo de Golfe da Escócia, reconhecidos como os «Óscares» da indústria que 
celebra as maiores conquistas dos melhores greens, hotéis, resorts, operadores turísticos, secretarias de golfe, mestres caddies e 
empresas de transporte relacionadas com este desafiante desporto.  

Following a famed path in the sporting practice of golf, the KingsBarns has just been voted 
the Golf Course of the Year 2011 by the Gold Standard Awards of the Golf Tourism Scotland, recognised as the Oscars 
of the industry, celebrating the greatest achievements of the best golf courses, hotels, resorts, tour operators, golf secretariats, master 
caddies and transport companies involved in this challenging sport. | www.kingsbarns.com

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

Located about seven miles from the small town of St. Andrews, Scotland, considered by many 
as the place that saw the birth of golf, the KingsBarns Golf Links is a golf course that just has to be played, experienced 
and enjoyed.

Dropping gently towards the coastline, this layout, designed by Kyle Phillips and opened in 2000, enjoys stunning views over the 
ocean from almost every hole.

Besides this, the excellent service provided at KingsBarns, in which every visitor is always treated as if a member of the club from 
the moment they arrive at the course to the moment they finish their game, means that it is often feature in the top 100 best and 
most respected golf courses around the globe. 

Situado a cerca de sete milhas da pequena vila de St. Andrews, Escócia, por muitos 
considerada como local de origem do golfe, o KingsBarns Golf Links é um campo de golfe que tem obrigato- 
riamente que ser jogado, experimentado e apreciado.

Descendo suavemente em direção ao litoral, este green, desenhado por Kyle Phillips e inaugurado em 2000, dispõe de vistas 
soberbas sobre o oceano a partir de quase todos os buracos.

Villas&GolfePortugal | 153



Villas&GolfePortugal | 154 Villas&GolfePortugal | 155

gOLF shOTs

O Senior Open de Portugal, que decorreu de 29 de setembro 
a 2 de outubro no Belas Clube de Campo, foi duplamente 
certificado com a distinção CarbonFree, contabilizando as 
emissões de CO2 do evento de modo a compensá-las, e com 
a certificação 100R da Sociedade Ponto Verde que atesta a 
reciclagem de 100% dos resíduos de embalagens produzidos 
durante o torneio.
Títulos que atestam a vertente de sustentabilidade que 
o Belas Clube de Campo tem vindo a assumir nos  
últimos tempos. 

The Portuguese Senior Open, which took place from September 
29th to October 2nd at Belas Clube de Campo, was doubly cer-
tified with the CarboFree award, when accounting for the CO2 
emissions of the event so as to compensate them, and with the 
100R certification from the ‘Sociedade Ponto Verde’ that confirms 
the recycling of 100% of the packaging waste produced during  
the tournament. 
These awards prove the ecological efforts made by Belas Clube de 
Campo in recent years.

www.belasclubedecampo.pt

The final of the cup paying tribute to 20 years of career of the 
golf professional Sérgio Couto e Ouroso was held on December 
1st at Vale Pisão Golf Course, following the first round have been 
played at Curia Golf Club and the second at Quinta da Barca 
golf course. With just a point’s difference, Vale Pisão Club was 
the winner of this trophy, followed by Nortada Golf Club. The 
‘Clube de Golfe do Centro’ ended the event in third place, with 
4.5 points more than the winning team.

www.valepisao.com

A final da taça de homenagem aos 20 anos de carreira do 
profissional de golfe Sérgio Couto e Ouroso disputou-se no 
passado dia 1 de dezembro no Campo de Golfe Vale Pisão, 
depois da primeira prova ter decorrido no Clube de Golfe 
da Curia e a segunda no Golfe Quinta da Barca. Com  
apenas um ponto de diferença, o Clube Vale Pisão sagrou-se 
vencedor deste troféu, seguindo-se o Nortada Golf Club. O 
Clube de Golfe do Centro ficou em terceiro lugar, com mais 
4,5 pontos que a equipa campeã.

SENIOR OPEN DE PORTUGAL

TAçA SÉRGIO COUTO E OUROSO

© Ramiro de Jesus/Senior Open de Portugal

Depois de vencer a final portuguesa do FedEx Golf  
Challenge, em Vilamoura, o golfista nacional Michel Bianchi 
garantiu lugar na prova mundial do torneio que se reali-
zou em Pebble Beach, na Califórnia. Nesta prova Michel  
Bianchi alcançou o segundo posto com 72 pancadas Net, 
uma posição que o torna no primeiro golfista amador  
português a entrar no circuito profissional dos Estados  
Unidos (PGA Tour), jogando no torneio Barclays Pro-Am 
da fase de apuramento para a FedEx Cup que irá decorrer 
em agosto de 2012 em Nova Iorque. 

After winning the Portuguese final of the FedEx Golf Challenge 
in Vilamoura, Portuguese golfer Michel Bianchi guaranteed his 
place in the world event of the tournament, which was held at 
Pebble Beach, in California. At this event Michel Bianchi took 
second place, with a net score of 72 shots, making him the first 
Portuguese amateur golfer to enter the professional circuit in the 
United States (PGA Tour), playing in the Barclays Pro-Am 
tournament of the qualifying round for the FedEx Cup, which 
will take place in August 2012 in New York.

www.fgc-pt.com

MICHEL BIANCHI
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FIguRA gOLFE

gOLF FIguRE

ARNOLD PALMER

Juntamente com Jack Nicklaus e Gary Player, Arnold  
Palmer faz parte dos «Três Grandes» do golfe, sendo mais 
conhecido como «O Rei».
Ganhou notoriedade em 1954, quando ganhou o Cam- 
peonato Amador, tendo-se tornado num jogador profis-
sional poucos meses depois. No total obteve 92 vitórias, 
de entre as quais 72 PGA dos EUA, o Open dos EUA em 
1960, o Open Britânico em 1961 e 1962, e quatro Masters 
Tournaments, além de ter sido o capitão da equipa americana 
vencedora da Ryder Match Cup em 1963.
Arnold Palmer recebeu em 1998 o prémio PGA Tour  
Lifetime Achievement Award, depois de em 1974 ter inte-
grado o World Golf Hall of Fame.
Atualmente possui vários campos de golfe nos EUA, projeta 
com a sua equipa legendários greens e os seus conhecimen-
tos desportivos são apreciados enquanto consultor do canal 
de golfe de Orlando. 

Together with Jack Nicklaus and Gary Player, Arnold Palmer 
is part of the «Three Greats» of golf, and is better known as  
«The King».
He first won acclaim in 1954 when he won the Amateur Cham-
pionship, becoming a professional player just months later. In to-
tal he enjoyed 92 victories, 72 of which were in the PGA tour of 
the USA, the US Open in 1960, the British Open in 1961 and 
1962 and four Masters Tournaments, as well as having been 
the captain of the winning American team of the Ryder Match 
Cup in 1963.
Arnold Palmer received the PGA Tour Lifetime Achievement 
Award in 1998, having entered the World Golf Hall of Fame 
in 1974.
He currently owns several golf courses in the USA, designs le-
gendary golf courses with his team and his sporting knowledge is 
appreciated as a consultant for the Orlando golf channel. 

www.arnoldpalmer.com
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Como prova de encerramento do Ladies European Tour Acess (LETAS) de 2011, 
realizou-se pela primeira vez o Açores Ladies Open no Batalha Golf Course, na ilha de São Miguel, 
nos Açores.

De 2 a 4 de dezembro, 84 jogadoras profissionais e amadoras competiram entre 18 buracos por cada volta, num total 
de 54 buracos.

A holandesa Marieke Nivard arrecadou o primeiro lugar do torneio, depois de recuperar de uma desvantagem de seis 
pancadas em relação à amadora inglesa Kelly Tidy que ficou no segundo posto.

Organizado pela Gofstream e patrocinado pela Associação de Turismo dos Açores, a primeira edição do Açores  
Ladies Open mostrou ao golfe internacional que Portugal tem alguns dos melhores espaços para a disputa de importantes  
provas mundiais.

TORnEIOs

TOuRnAMEnTs

The first ever edition of the Azores Ladies Open was held at Batalha Golf Course, on the island 
of São Miguel in the Azores, as the closing event of the 2011 Ladies European Tour Access (LETAS).

Between December 02 and 04, 84 professional and amateur players competed over three rounds of 18 holes in a total 54 holes.
Dutch golfer Marieke Nivard took first place in the tournament, having battled back from a six shot disadvantage from amateur 

player Kelly Tidy, from England, who finished in second place.
Organised by Golfstream and sponsored by the Azores Tourism Association, the first edition of the Azores Ladies Open shows the 

international golfing arena that Portugal has some of the finest venues for holding important world events.

1 – © Geoffrey Farmer | 2,3,5,6,7 – © João Moniz

Açores Ladies Open

Edição Inédita
First Edition
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Audi Quattro Cup  

Golfe a Oriente
Golf in the East

A celebrar o seu vigésimo primeiro aniversário, a Audi Quattro Cup terminou a compe- 
tição de 2011 com a final mundial que se concretizou em novembro, na China.

Depois de 754 torneios de apuramento, realizados um pouco por todo o mundo, e de cerca de 80 mil jogadores em 
competição, foram classificados os melhores golfistas amadores de 52 países.

O Mission Hills Golfe Club, o maior empreendimento de golfe do mundo localizado nas imediações da grande cidade 
chinesa de Shenzen, acolheu esta fantástica prova. Após dois dias de desafio, o par de Taiwan – Chen Chin-Chung e Hsiao 
Chiang-Chuan – sagrou-se vencedor na categoria A Net (com handicap de 0-13), enquanto o grupo chinês – Tang Fuchun 
e Xie Guoxian – foi o campeão na categoria B Net (com handicap de 14 a 36).

A representação portuguesa, constituída por José Sousa e António Gomes, alcançou o vigésimo terceiro lugar do  
grupo A.  

TORnEIOs

TOuRnAMEnTs

Celebrating its twenty-first anniversary, the Audi Quattro Cup rounded off 2011 with a 
world final that was held in China in November.

After 754 qualifying rounds, held all around the globe, and about 80 thousand players competing, the best amateur golfers from 
52 countries met for a final showdown.

Mission Hills Golf Club, the world’s largest golf development, located on the outskirts of the major Chinese city of Shenzen, hosted 
this fantastic event. After two days of challenges, Taiwanese pair Chen Chin-Chung and Hsiao Chiang-Chuan were hailed victors 
in the Net A category (with a handicap of between 0 and 13), while the Chinese duo Tang Funchun and Xie Guoxian were the 
winners in the Net B category (with a handicap of 14 to 36).
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Esta passagem da Audi Quattro Cup pelo Oriente começou com um jantar de boas 
vindas no 118º andar do Ritz Carlton em Hotel em Hong Kong. Os jogadores tiveram ainda a 
oportunidade de participar numa clínica de golfe com o reconhecido treinador de golfe dos Estados Unidos, Hank Haney. 
Houve ainda um momento de diversão com Geoff Swain, campeão mundial de truques de golfe.

Em 2012, a Audi Quattro Cup promete voltar a visitar os melhores greens de todo o mundo para apurar novos pares 
para a nova final mundial da prova que se realizará na África do Sul.

The Portuguese representatives, comprising José Sousa 
and António Gomes took twenty-third place in group A.

The Audi Quattro Cup’s trip to the Far East began with a welcome dinner 
on the 118th floor of the Ritz Carlton Hotel in Hong Kong. The players also 
had the opportunity to take part in a golf clinic with well known golf trainer 
from the United States, Hank Haney. There was also a moment of entertain-
ment with Geoff Swain, world golf trick champion.

In 2012 the Audi Quattro Cup promises to return to the world’s finest golf 
courses, for new pairs to quality for another world final, this time to be held in 
South Africa. | www.audi.pt

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Audi –Siva




