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primavera Spring

Eis-nos de novo aqui! Entre, folheie-nos!

Desta vez, estendemos-lhe um tapete de flores porque 

a estação assim o permite. Nesta edição, temos suges-

tões coloridas, experiências, sabores e aromas primaveris, 

ideias que atiçam todos os sentidos.

Para aguçar o palato, há deleites vínicos, lugares onde a 

gastronomia é esmerada e um Chef que cria sabores com 

muita paixão.

E porque a vaidade comedida não é nenhum ‘pecado’, 

leia o que se diz sobre Gracinha Viterbo, sobre Narciso 

Rodriguez, acerca de Gustav Klimt, aprecie a arquitetu-

ra de algumas casas de sonho e descubra o glamour da  

Hermès e da Boucheron.

Voe, navegue, deslize no asfalto, guiado pelas brisas 

amenas… até à Argentina?! Até Abu Dhabi?!

Jogue golfe e depois descanse num hotel perfeito, quase 

quimera. Entre e desate a Primavera!

Here we are again! Come in and leaf through our pages.

This time we have rolled out a carpet of flowers for you, 

as the season allows it. In this issue we have colourful 

suggestions, experiences, springtime flavours and aro-

mas, ideas that stimulate the senses.

To tempt the palate, there are delightful wines, places 

where gastronomy is divine and a chef who creates his 

flavours with plenty of passion.

And because measured vanity is not a ‘sin’, read what 

is said about Gracinha Viterbo, about Narciso Rodriguez, 

about Gustav Kilmit, enjoy the architecture of some 

dream houses, and discover the glamour of Hermès  

and Boucheron.

Fly, sail, glide on the tarmac, guided by gentle breezes...

to Argentina?! To Abu Dhabi?!

Play some golf and then relax in a perfect, almost illu-

sory hotel. Come inside and let the spring loose!

Maria aMélia Pires
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Depois de apresentar o modelo Phantom em dois tons, a 

Rolls Royce chegou ao 82º Salão Internacional de Geneva 

com o modelo Geneva Ghost em preto infinito conjugado 

com cor «Cassiopeia Prata». Pela primeira vez oferece-se 

a possibilidade de customizar o excelso automóvel, sendo 

que já houve um cliente da marca no Médio Oriente a en-

comendar um Ghost em tom castanho claro combinado 

com cor caramelo, marcando de forma indelevelmente 

dourada o veículo topo de gama que ainda terá teto de 

abrir e compartimento para bagagem. 

Rolls Royce Ghost

www.rolls-roycemotorcars.com

After having presented the two-tone Phantom mo-

del, Rolls Royce arrived at the 82nd Geneva International  

Motor Show with the Geneva Ghost model finished in Infi-

nity Black with Cassiopeia Silver. For the first time clients 

are given the chance to customise this magnificent car, 

with a client of the brand from the Middle East already  

having ordered a Ghost in Baynunah Brown combined 

with Arizona Sun caramel. A gilded Spirit of Ecstasy and 

double coach-line in gold provide the golden finishing  

touches to this top of the range stunner.

\\news

A Feira Internacional de Relógios e Joias – Baselworld –, 

realizada todos os anos em Basel, na Suíça, foi o local eleito 

pela Blancpain para apresentar uma nova adição à coleção 

L-Evolution. O cronógrafo Flyback à Rattrapante Grande 

Date possui uma esfera em fibra de carbono, pulseira de 

Alcântara com inserções também em fibra de carbono, 

assim como a fivela. As ligações do mostrador podem ser 

em ouro branco ou ouro vermelho acetinados. Leve, mas 

robusto, este relógio de caráter desportivo acentua os va-

lores inovadores da Blancpain.

l-evolution 

www.blancpain.com

The World Watch and Jewellery Show – Baselworld -, held 

every year in Basel, in Switzerland, was the venue chosen 

by Blancpain to present a new addition to the L-Evolution 

collection. The Flyback à Rattrapante Grande Date Chrono-

graph features a carbon fibre dial, bezel and case-back, an 

alcantara strap with carbon fibre inserts, and folding clasp 

with carbon fibre insert. The caseband and lugs can be in 

satin-brushed white or red gold. Light yet tough, this spor-

ty watch highlights the innovative values of Blancpain.
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Até 30 de junho estará patente no Museu BMW, em  

Munique, uma exposição dedicada ao famoso ilustrador 

italiano de moda e publicidade René Gruau que faleceu  

em 2004.

Cerca de 80 obras originais do artista estarão em exi- 

bição cobrindo o período de 1946 a 2000. Ralf Rodepeter, 

diretor do Museu BMW, destaca que «através das suas 

obras evocativas, elegantes e inimitáveis, Gruau continua  

a influenciar o mundo da moda e da publicidade até  

à atualidade».

On show until June 30, the BMW Museum in Munich is hol-

ding an exhibition dedicated to the famous Italian fashion 

and advertising illustrator René Gruau, who died in 2004. 

Some 80 original works by the artist will be on display, co-

vering the years between 1946 and 2000. Ralf Rodepeter, 

director of the BMW Museum, highlights that «through 

his evocative, elegant and inimitable works, Gruau conti-

nues to influence the world of fashion and of advertising 

to the current day».

René GRuau

www.bmw-museum.com

Grant Macdonald, um dos melhores ourives de  

Londres, desenhou uma coleção exclusiva para a marca 

automóvel. Silver by Aston Martin é inspirada no design  

simples, mas sempre elegante e dourador, e engloba vários 

itens que garantem uma qualidade superior. A garrafa de  

arrefecimento remete ao carro One-77 e tem uma camada 

interior de fibra de carbono, enquanto no exterior é reves-

tida a prata polida para evitar a condensação e manter as 

bebidas frescas.

Grant Macdonald, one of London’s finest silversmiths, had 

designed an exclusive collection for car manufacturer 

Aston Martin. Silver by Aston Martin is inspired by simple 

yet ever elegant and lasting design and contains a series 

of items of guaranteed superior quality. The One-77 bottle 

cooler shares its name with the car model. A carbon fibre 

inner layer for ice and water is insulated by the polished 

silver exterior, preventing condensation and keeping the 

interior cool.

silveR by aston MaRtin

www.grantmacdonald.com/astonmartin Courtesy Galerie Bartsch & Chariau
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Em edição limitada, Prada’s Walking Milano é uma cole-

ção de sapatos masculinos feitos à mão com um caráter 

clássico, mas laivos de modernidade.

Os fundos são costurados à parte superior de couro que é 

posteriormente tratada, encerada e lubrificada para me-

lhorar o seu acabamento.

Brera, Navigli, Bastioni e Castello são os quatro modelos 

disponíveis com algumas variações de cor e acabamentos. 

The ‘Prada’s Walking in Milano’ limited edition is a men’s 

handmade shoe collection, classic in nature, but with hints 

of modernity.

The soles are sewn to the leather upper, which is then trea-

ted, waxed and lubricated to improve the finish.

Brera, Navigli, Bastioni and Castello are the four models 

available, in varying colours and finishes.

PRada’s WalkinG in Milano

www.prada.com

A fragrância Eau de Cartier de 2001 acaba de receber um 

novo sucessor: Eau de Cartier Essence de Bois.

O perfume, unissexo, mergulha na sensualidade e volúpia 

conferida por uma madeira preciosa e que lhe dá uma es-

trutura lenhosa acentuada por notas frescas de citrinos. A 

sua composição amadeirada dá-lhe a possibilidade de ser 

facilmente usada em qualquer situação, voltando-se para 

uma modernidade onde se conjugam toques orientais de 

âmbar, patchouli e oud. 

Eau de Cartier fragrance from 2001 has just welcomed a 

new successor: Eau de Cartier Essence de Bois.

The unisex perfume plunges into the sensuality and ple-

asure afforded by a precious wood, which gives it a woo-

dy structure marked by notes of fresh citrus. Its woody 

composition ensures it can be easily used in any situation, 

producing a modern scent, combining oriental touches of 

amber, patchouli and oud.

eau de caRtieR essence de bois

www.cartier.com

Depois de em 2011 ter sido lançada a primeira edição re-

sultante da parceria da Tous com o designer de calçado 

Manolo Blahnik, a dupla volta a relançar a colaboração 

que destaca o mítico sapato Campari, desenhado por 

Blahnik em 1994 e que se revelou uma forte tendência por 

ter aparecido em inúmeras séries de televisão e filmes.

Considerado peça de culto, o sapato volta a transforma-

-se numa bela joia porque, tal como Rosa Oriol, da Tous, 

defende «um sapato tem muitos elementos em comum 

com uma peça de joalharia. É o acessório perfeito para  

as mulheres».

Deste modo, Manolo Blahnik for Tous ressurge como um 

pendente em prata e esmalte, preto e vermelho, disponível 

em dois tamanhos. 

Manolo blahnik foR tous

www.tous.com

Following the launch in 2011 of the first edition resulting 

from the partnership between Tous  and footwear desig-

ner Manolo Blahnik, the duo is back to re-launch the colla-

boration, this time highlighting the mythical Campari shoe 

designed by Blahnik in 1994 and which proved a power-

ful look, having appeared in numerous television series  

and films.

Considered a cult design piece, the shoe has now been 

transformed into a beautiful jewel because, as Rosa Oriol 

from Tous explains, «a shoe has many elements in com-

mon with a piece of jewellery. It is the perfect accessory 

 for women.»

Thus, Manolo Blahnik for Tous reappears as a pendant in 

silver and enamel, black and red, available in two sizes. 

Vincent Wulveryck © Cartier 2012
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Para um ameno convívio entre amigos, a Cavicchi de-

senvolveu uma coleção de mesas de bilhar e de snooker  

que reinterpreta com a máxima elegância o charmoso  

estilo italiano. 

Opera é uma mesa de bilhar com uma moldura em  

verniz pérola (mate ou brilhante) e esbeltos apoios em  

verniz negro, por seu turno o interior é estofado em couro 

de grande valor. 

Esta verdadeira obra-prima, cuja essência natural é ba-

seada na madeira, tem uma ampla gama de variações, 

disponibilizando assim uma personalização máxima 

em perfeita simbiose com o cliente de tal modo que terá  

sempre uma fabulosa e exclusiva peça cujas dimensões 

de jogo são de 220cm x 110cm, enquanto as medidas exte-

riores vão dos 258cm x 148cm.

oPeRa

www.cavicchi.it

For a fun time spent with friends, Cavicchi has developed 

a collection of billiard and snooker tables that reinterprets 

the charm of Italian style with the height in elegance.

Opera is a billiard table with a frame in pearl lacquer (mat-

te or glossy) and slender legs in black lacquer, while the 

playing area is upholstered in leather of great value.

This veritable masterpiece, the natural essence of which is 

based on wood, comes in a varied range, thus enabling the 

height in customisation in perfect harmony with the client, 

ensuring the acquisition of a fabulous and exclusive piece 

(playing area of 220 cm by 110 cm, with outer measure-

ments start at 258 cm by 148 cm).  
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andré Jordan
o senhor golfe e o samba

mr Golf and Samba

Born in a Polish city, now part of the Ukraine, only to flee 

it at the age of six years, to escape Nazi persecution. On 

his way out of Europe he passed through Portugal before 

finally settling in Brazil. Once an adult, and having worked 

as a journalist and in New York, André Jordan moved to 

Portugal, where he developed the resort of Quinta do 

Lago, forever changing the face of Portuguese tourism in 

the process. During a conversation on a sunny morning at 

Belas Clube de Campo, a few miles from Lisbon, there was 

even time to reveal some of his secrets and future plans, 

and to discover that, besides being a visionary and entre-

preneur, André Jordan likes to dance the samba.

Nasceu numa cidade polaca, entretanto tornada ucra-

niana, fugiu de lá aos 6 anos por causa da perseguição 

nazi, passou por Portugal e estabeleceu-se no Brasil. Já 

adulto e depois de uma passagem pelo jornalismo e por 

Nova Iorque, André Jordan mudou-se para Portugal para 

construir a Quinta do Lago, que mudou para sempre o tu-

rismo nacional. Numa conversa numa manhã solarenga 

no Belas Clube de Campo, a alguns quilómetros de Lisboa, 

houve ainda tempo para revelar algumas confidências e 

planos de futuro, e para descobrir que, para além de visio-

nário e empreendedor, André Jordan dança samba.

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY PeDrO Vilela

GraNDe eNTreVisTa \\ GreaT iNTerVieW



do you often look back over your life?

I have been exercising my memory of late. I wake early, 

and lie in bed, thinking about all the good and bad expe-

riences I have had, about loves, about the battles, about 

the life I have lived. And things happen every day that 

arouse my memory and stir up feelings. This morning, for 

example, I got up and opened the newspaper to find out 

that yesterday Millôr Fernandes had died in Rio de Janeiro; 

he was a genius, an extraordinary man. And this brought 

many memories flooding back.

You fled from your homeland of poland in 1939 after the 

nazi invaded. do you think this has had any influence on 

your life?

I was born in 1933, the year Hitler came to power and 

this coincidence determined my life, because he introdu-

ced the persecution of Jews and Fascism, and those were 

the reasons for which we had to leave our country. And 

having left it, we entered into the world. Sometimes I  

wonder: what would I have been if I had stayed in Poland?!

What did you want to be at that time?

To start with I wanted to be a writer. I owe it to my moth-

er that I never became a writer because she did not think 

I was talented enough. My mother was an intellectual and 

very rigorous. Journalism is the literature of the real.

is that why you pursued a career in journalism then, 

before becoming an entrepreneur, because you wanted 

to be a writer?

Also because I was interested in being involved in public 

life. Brazilian law was very restrictive with regard to natu-

ralized citizens. It still is a little, but much less. You couldn’t 

become a number of things: you couldn’t be an ambas-

sador, you couldn’t be a general in the army, but you could 

be a member of parliament. But when I had more to do 

with electoral politics, I thought it was not for me, because 

in politics there is friendship, but there is no loyalty.

You arrived in Brazil while you were still very young 

and were immediately fascinated by it. Why?

Brazil is an extraordinary country because it is a  

product of a blend of races. In this sense, it has major  

parallels with the United States, but with one very impor-

tant difference: the United States is a Protestant country 

and the Protestant base is much less tolerant than the 

Catholic base.

Brazilian tolerance has a very interesting origin: on the 

one hand it has Catholicism, on the other, and almost 

in contradiction, it has Judaism, because most of the 

first major Portuguese emigration to Brazil was Jewish,  

fleeing the Inquisition. And Jews are tolerant. And so are 

the blacks, which are one of the major forces in Brazil-

Já consegue fazer um balanço da sua vida?

Tenho feito algum exercício de recordação. Acordo 

muito cedo, fico na cama e vou pensando nas experiên-

cias boas e más, nos amores, nas lutas, na vida vivida. E 

também acontecem coisas todos os dias que nos avivam 

a memória e os sentimentos. Esta manhã, por exemplo, 

acordei, abri o jornal e descobri que ontem morreu no 

Rio de Janeiro o Millôr Fernandes, que era um génio, um  

homem extraordinário. E isso trouxe muitas memórias. 

Fugiu da polónia, seu país de origem, em 1939, por causa 

da invasão nazi. Acha que isto teve alguma influência no 

seu percurso?

Eu nasci em 1933, o ano em que Hitler subiu ao poder 

e essa coincidência determinou a minha vida, porque ele 

introduziu a perseguição dos judeus e o fascismo e foram 

essas as razões pelas quais tivemos que sair do nosso 

país. E ao sair, viemos para o mundo. Às vezes penso: o 

que teria sido se eu tivesse ficado na Polónia?! 

o que queria ser, naquela altura?

Inicialmente, queria ser escritor. Devo à minha mãe 

não ter sido escritor porque ela achava que eu não tinha  

talento suficiente. A minha mãe era uma intelectual e 

muito rigorosa. O jornalismo é a literatura do real.

então foi por isso que seguiu a carreira de jornalista, 

antes de se tornar empresário, porque queria ser escritor?

Também porque tinha a preocupação de uma interven-

ção na vida pública. A lei brasileira era muito restritiva em 

relação aos naturalizados. Ainda é um pouco, mas muito 

menos. Você não podia ser uma série de coisas: não podia 

ser embaixador, não podia ser general do exército, mas 

podia ser deputado. Mas quando tive mais contacto com 

a política eleitoral, achei que não era para mim, porque na 

política há amizade, mas não há lealdade. 

chegou ao Brasil ainda muito novo e ficou imediata-

mente fascinado. porquê?

O Brasil é um país extraordinário porque é um produ-

to da mistura das raças. Nesse sentido, tem um grande  

paralelo com os Estados Unidos, mas com uma diferença 

muito importante: os Estados Unidos são um país protes-

tante e a base protestante é muito menos tolerante do que a  

base católica. 

A tolerância brasileira tem uma origem extremamente 

interessante: por um lado é o catolicismo, por outro lado, 

e quase em contradição, o judaísmo porque a maioria da 

primeira grande emigração portuguesa para o Brasil foi 

judaica, na fuga da Inquisição. E os judeus são tolerantes. 

E também assim são os negros, que são uma das gran-

des forças da cultura brasileira. Essa cultura depois veio  

apimentada pelas outras imigrações: italianos, árabes, 

alemães, polacos, até pelos japoneses. Isso tudo criou 

uma cultura única, que é parecida com a cultura americana, 

mas é diferente no sentido em que se misturam. 

no Brasil, a bossa nova, o Vinícius de Moraes marcaram 

muito a sua adolescência.

Acho que tudo marcou. Aquilo é uma sociedade muito 

marcante e um pouco selvagem. Há muita inconsequên-

cia, há quase que uma excessiva espontaneidade, para o 

bem e para o mal. 

Ao contrário de portugal, não é? deve ter sido um cho-

que chegar depois aqui. 

Uma coisa curiosa: em 1968 eu estava em Paris. E vivi 

aquela experiência com amigos franceses. Foi uma revo-

lução brutal. O maio de 68 é de certa maneira uma con-

sequência da pílula. A libertação sexual também criou o 

desejo de uma libertação política e social. O 74, nas suas 

consequências sociais em Portugal, foi uma espécie de 

68. Para ter uma ideia, antes da Revolução, a burguesia 

portuguesa ia para Paris para ver o Emmanuelle, que foi o 

primeiro filme público desse género. 

esse cenário mudou um pouco. 

Completamente! Acho que há uma internacionalização 

do estilo de vida. Os portugueses são iguais aos outros, 

se vestem igual, se comportam igual. O que há ainda é um 

resquício de formalismo, que tem até um lado simpáti-

co, mas que é muito limitativo. Os portugueses têm uma  

característica que acho que tem a ver com a sua viagem, 

ian culture. This culture was then peppered by other  

migrations: Italians, Arabs, Germans, Poles and even by the  

Japanese. All of this created a unique culture, which is 

similar to the American culture, but is different in the form  

of integration.

Bossa nova, Vinícius de Moraes greatly marked your 

adolescence in Brazil.

I think everything had an influence. This is a very  

striking society and a little wild. There is a great deal of  

inconsistency; there is almost an excessive spontaneity, 

for better or for worse.

unlike portugal, wouldn’t you say? it must have been a 

shock to arrive here later.

Something you might find interesting: in 1968 I was in 

Paris. I experienced the whole thing with French friends. It 

was a brutal revolution. In a way May 68 is a consequence 

of the pill. Sexual liberation also created a desire for politi-

cal and social liberation. The 74 revolution, in terms of its 

social consequences in Portugal, was a kind of 68. To get 

an idea, before the Revolution, the Portuguese bourgeoisie 

travelled to Paris to see Emmanuelle, which was the first 

public film of that kind.

This scenario has changed a bit.

Completely! I think that lifestyle has been globalised. 

The Portuguese are just like everyone else, they dress 

the same, behave the same. What remains is a remnant 

of formality, which has a nice side to it, but which is too 

restrictive. The Portuguese have a trait, which I believe 
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a ida ao Oriente: não gostam de confrontação, não gostam 

de dizer coisas desagradáveis, o que é muito simpático do 

lado humano, mas que não ajuda à eficiência. 

como é que portugal surgiu na sua vida?

Foi o meu pai. Quando a extrema esquerda tomou conta 

do Brasil nos anos 60, ele veio para Portugal. Quando ele 

morreu, vim cá liquidar os negócios e gostei muito de  

Portugal, do clima, das pessoas, do peixe, da tranquilidade 

aparente que havia. 

nessa altura já sabia que ia fazer a Quinta do lago?

As minhas conversas com a Lusotur não resultaram, 

eles não se mostraram interessados no que eu tinha para 

oferecer para Vilamoura. O Afonso Pinto Magalhães era o 

dono da propriedade que era a Quinta dos Descabeçados, 

futura Quinta do Lago. Fui conversar com ele e ele facilitou-

-me as condições para eu poder comprar a propriedade. 

Quinta do lago, Vilamoura, Belas clube de campo: têm 

todos em comum a qualidade, mas também a sustentabi-

lidade. ela sempre foi uma preocupação genuína?

Vou dizer-lhe como é isto começou: nós tínhamos no 

Rio de Janeiro uma propriedade que estava na encosta 

do Corcovado. O meu pai conseguiu aprovar um projeto 

de residências para um pequeno bairro aonde o famoso  

cirurgião Ivo Pitanguy mora até hoje. E eu percebi que já 

naquela altura havia restrições ambientais para construir 

na mata e que tínhamos que encontrar uma fórmula de de-

has to do with their voyages going to the Far East: they do 

not like confrontation, they do not like to say unpleasant 

things, which is all very nice as a human trait, but not very 

helpful when it comes to efficiency.

How did portugal become part of your life?

It was my father. When the far left took over Brazil in 

60s, he came to Portugal. When he died, I came here to settle 

his affairs, and I enjoyed Portugal, its climate, its people, its 

fish, the apparent tranquillity it seemed to enjoy.

did you already know by then that you were going to do 

Quinta do lago? 

My conversations with Lusotur had not worked 

out; they were not interested in what I had to offer for  

Vilamoura. Afonso Pinto Magalhães was the owner of 

the property known as Quinta dos Descabeçados, what 

would become Quinta do Lago. I went to talk to him and 

he helped create the conditions for me to be able to buy 

the property.

Quinta do lago, Vilamoura, Belas clube de campo: they 

all have quality in common, but also sustainability. Has 

this always been a genuine concern?

I will tell you how this all began: in Rio de Janeiro we 

had a property that was on the foothill of Corcovado. My  

father managed to obtain approval for a residential  

project for a small neighbourhood where famous surgeon 

Ivo Pitanguy lives to this day. And I realized that even 

then there were environmental constraints imposed on  

building in forest areas and that we had to find a formula 

for sustainable development. We couldn’t just keep 

still, because we were a developing country, in need of  

housing, economic progress. We couldn’t destroy the 

environment, but we also couldn’t sterilise it. Initially 

we found out that it is much less expensive than peo-

ple make out it is. Secondly, it is easier to carry out. And 

thirdly, is makes good business sense, because it gives us 

a very good image and lowers fuel consumption.

You have said on numerous occasions that one solu-

tion to the crisis in portugal would be to invest more in  

tourism. What still needs to be done?

Everything that has been done within the tourism  

industry results from the initiative of entrepreneurs. The 

state has done very little and if truth be said the state has 

proved a major obstacle for many years. The companies 

are all small, especially on an international level, but they 

have developed a type of civilised tourism. There is no ex-

cessive luxury, there is product quality, a slight shortage 

in terms of entertainment tourism, but people who want 

a civilized and calm life, a culturally sound environment, 

senvolvimento sustentável. Não podíamos simplesmen- 

te congelar, porque éramos um país em desenvolvimen-

to, precisávamos de habitação, de progresso económico, 

não podíamos destruir o ambiente, mas também não po-

díamos esterilizá-lo. Descobrimos, primeiro, que é muito  

menos caro do que as pessoas querem dizer que é.  

Segundo, é mais fácil de executar. E, terceiro, é um bom 

negócio, porque nos dá muito boa imagem e barateia  

os consumos. 

tem dito várias vezes que uma das soluções para a cri-

se em portugal passa por uma maior aposta no turismo. o 

que falta fazer?

Tudo o que está feito no turismo é produto da iniciativa 

dos empresários. Há muito pouco que o Estado tenha feito 

e na verdade o Estado foi durante muitos anos um grande 

entrave. As empresas são todas pequenas, principalmen-

te a nível internacional, mas desenvolveram um tipo de 

turismo civilizado. Não há luxo excessivo, há qualidade do 

produto, um certo défice da parte lúdica, mas as pessoas 

que querem uma vida civilizada, tranquila, um ambiente 

culturalmente sadio gostam de Portugal. Mas para que os 

tenhamos na proporção de que precisamos - temos 3% do 

turismo europeu, precisamos de 6% -, temos que juntar os 

empresários com o Estado para fazer uma promoção mui-

to mais pró-ativa. 

o que é que ainda pretende fazer pelo turismo  

em portugal?

Estou nesse momento envolvido em duas coisas inte-

ressantes, mas que não posso revelar. São duas iniciativas 

muito importantes a fazer com grandes promotores es-

trangeiros. Porque temos que elevar a fasquia, no sentido 

de trazer as grandes marcas e alguns grandes empreen-

dimentos para Portugal. 

é apontado como um dos principais responsáveis pelo 

impulsionamento do turismo em portugal. o turismo e 

portugal não seriam a mesma coisa sem si?

Eu consegui que Portugal, que era um país que prati-

camente não tinha golfe, tivesse a sua identidade própria 

no golfe. Criamos um tipo de campos e um tipo de servi-

ço próprios, utilizamos técnicas adaptadas a Portugal. E 

conseguimos criar um estilo próprio, o que foi uma mais- 

-valia muito grande. Não há nenhuma outra área de turis- 

mo que tenha uma identidade tão definida como tem o golfe.  

Temos muita qualidade e acho que contribuí para criar 

esse padrão e me orgulho bastante disso. 

é um homem de centro esquerda.

O Dr. Jorge Sampaio diz que eu sou um autêntico social-

-democrata, porque sempre tive essa posição. Estive nos 

enjoy Portugal. But for us to have the proportion that we 

need - we have 3% of European tourism, we need 6% -, we 

have to bring business people together with the state to 

promote the country much more pro-actively.

What do you still want to do for tourism in portugal?

I am currently involved in two interesting projects. But I 

can’t tell you anything about them yet. These are two very 

important initiatives to do with large foreign developers. 

Because we have to raise the bar in order to bring the  

major brands and some large developments to Portugal.

You are touted as one of the major contributors 

to boosting tourism in portugal. surely tourism and  

portugal wouldn’t be the same without you?

I have ensured that Portugal, which was a country that 

had virtually no golf, has its very own identity in golf. We 

have created a kind of courses and a type of services  

particular to Portugal, and we use techniques adapted to 

the country. And we managed to create a particular style, 

which has proved a great asset. There is no other area of   

tourism that has an identity as defined as that of golf. We 

have a great deal of quality and I think have contributed to 

create this standard. I am very proud of that.

You are a man of the centre-left.

Dr. Jorge Sampaio says I’m a true social democrat,  

because I have always taken that stance. I was in the  
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Estados Unidos na altura da grande evolução democrática 

do Franklin Roosevelt e aqueles valores ficaram comigo. 

Mas dizia que é um homem de centro esquerda, com 

preocupações sociais, mas ao mesmo tempo é um  

empresário, com alguma riqueza. não há aqui alguma  

incompatibilidade?

Penso que não há nenhuma incompatibilidade jus- 

tamente porque as minhas ideias políticas têm a ver 

com uma economia de livre empresa como é a economia  

americana.  Não há nenhuma contradição entre a cons- 

ciência social e as condições sociais que a sociedade deve 

oferecer com a atividade económica empresarial. 

Nesse momento vivemos uma situação que é intrinse- 

camente contraditória porque por um lado quer-se  

desmontar o estado social – o estado social realmente 

teve abusos, mas, como diz o Dr. Mário Soares, é a maior 

conquista da civilização ocidental –, mas ao mesmo  

tempo o Estado em si está a interferir cada vez mais  

na economia. 

Alguma vez lhe passou pelo espírito regressar ao  

Brasil definitivamente, durante este tempo em que esteve  

em portugal?

Eu nunca saí do Brasil, também estou lá, porque estou 

em contacto muito frequente com as pessoas de lá. Tenho 

muita família no Brasil, acompanho a vida brasileira, que é 

fascinante e está em grande evolução. De vez em quando 

vou lá, vejo os meus amigos. Estamos ficando todos  

velhos. E depois há um problema de educação, as pessoas 

morrem sem avisar (risos). 

United States at the time of the great democratic  

development of Franklin Roosevelt and those values   have 

stayed with me.

But you say that you are centre-left, with social  

concerns, while at the same time you are entrepreneur, 

with the wealth that comes with it. surely there is some  

incompatibility here?

I can’t see any incompatibility here precisely because 

my political views have to do with a free enterprise  

economy, such as the U.S. economy. There is no contra-

diction between social awareness and social conditions 

that society should provide concurrently with commer-

cial economic activity.

We are currently in a situation that is inherently con-

tradictory because on the one hand people want the  

welfare state to be dismantled - the welfare state has really 

been given a bad name, but, as Dr. Mario Soares says, it is 

the greatest achievement of Western civilization -, but at  

the same time the state itself is increasingly interfering in 

the economy.

Has the thought ever crossed your mind to return to 

Brazil permanently, during your time in portugal?

I have never left Brazil; I’m there too, because I am very 

often in contact with people there. I have a lot of family in 

Brazil, I keep abreast of Brazilian life, which is fascinating 

and is developing greatly. From time to time I go there, I 

see my friends. We are all getting old. And then there is a 

problem of lack of manners; people keep on dying without 

letting us know (laughs).

«Eu consegui que Portugal, que era um país 
que praticamente não tinha golfe, tivesse a sua 
identidade própria no golfe»\\ «I have ensured 

that Portugal, which was a country that had 
virtually no golf, has its very own identity in golf»

20 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 21 



sabe dançar samba?

Eu descobri de certa maneira as Escolas de Samba. 

Era muito difícil chegar nelas, porque aquilo tudo era um  

caminho de ruas e bairros pobres. 

Comecei a interessar-me pelas escolas de samba, a  

ajudá-las, a promovê-las. Consegui mudar o local do des-

file e aquilo foi progredindo e chegou a um momento em 

que aquilo foi tomado pelos bicheiros, que são quem joga o 

bicho, que é um jogo ilegal, que eles querem que seja ilegal, 

porque não paga imposto e corrompe a polícia. Eles viram 

que eram um instrumento político muito forte porque 

cada escola representa dezenas de milhares de votos das 

famílias. Começaram a contratar profissionais para fazer 

o Carnaval. Mas com isso, o samba, música do Carnaval, 

perdeu importância. E hoje a coisa está de tal maneira de-

turpada que qualquer pessoa do mundo pode desfilar na 

escola inscrevendo-se pela internet. Evidentemente que, 

se aquilo fosse ao rigor autêntico que tinha na origem, não 

era possível. 

Acabei me ligando à Portela, mais do que às outras. Eu 

dançava bem e comecei a querer dançar, como se diz lá, 

no pé. E aprendi e vou dizer-lhe uma coisa muito imodes-

ta: lá diziam que eu era o branco do samba. Na zona Sul, da 

suposta elite, ninguém sabia dançar no pé, fui o primeiro. 

É fantástico. 
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can you dance the samba?

In a way I discovered the Samba Schools. It was very 

difficult to get to them, because it involved getting lost in 

streets and poor neighbourhoods.

I started taking an interest in samba schools, in helping 

them, in promoting them. I managed to change the loca-

tion of the parade, and things were progressing until at 

a certain point it was all taken over by the «bicheiros», 

gambling bosses, an illegal activity, which they wanted to 

keep illegal because they don’t have to pay taxes and the  

police are easily corrupted. They saw that they were a very  

powerful political instrument, because each school  

represents tens of thousands of votes of families. They  

began to hire professionals to do the Carnival. But with 

this, samba, the music of carnival, lost its importance. And 

now the thing is so transfigured that anyone can parade 

in the school by signing up online. Of course, if this had 

retained the level of authenticity it had at the beginning, 

this would never have been possible.

I ended up indentifying with Portela, more than with 

the others. I danced well and I began to want to dance it  

properly, or as they say there, to have «samba on the 

foot» (kind of tap dance). And I learned how to and I’ll tell 

you something very conceited: they said I was «white 

man of samba». In the South part of the city, of the  

supposed elite, no one truly knew how to dance this style, 

I was the first. It’s fantastic.
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The views enjoyed from Hopen Place, the house develo-

ped by Whipple Russell Architects, are truly breathtaking. 

Located in the Hollywood Hills, the most exclusive dis-

trict of Los Angeles, in California, USA, this property was 

designed with aim of preserving the integrity of a classic 

house from the mid 20th century, resorting at the same 

time to contemporary uses of colour, timber, light and wa-

ter. Ensuring the line of the horizon and the sky are never 

blocked was another constant concern of the architects 

at Whipple Russell. 

As vistas da Hopen Place, a casa desenvolvida pelo 

gabinete de arquitetura Whipple Russell, são de cortar a 

respiração. Situada em Hollywood Hills, o bairro nobre de 

Los Angeles, na California, EUA, ela foi desenhada com o 

objetivo de preservar a integridade de uma casa clás-

sica do meio do século passado, recorrendo, em simul-

tâneo, a usos contemporâneos de cores, madeiras, luz e 

água. A não obstrução da linha do horizonte e do céu foi  

igualmente uma constante preocupação dos arquitetos 

do Whipple Russell.

Da piscina infinita, situada no exterior da casa, Los  

Angeles é um jogo de luzes e movimento. O cenário é es-

pecialmente belo quando a noite cai, altura em que a água 

parece ficar totalmente integrada no espaço exterior,  

embelezado também por uma zona verde, uma flor de 

enormes dimensões, zonas para descanso e uma sala 

de jantar exterior, que permite tirar o máximo pro- 

veito das noites quentes da Califórnia. O teto suspenso, que  

se desloca da casa, protege essas zonas e aconchega  

os comensais. 

From the infinity pool, sat in front of the house, Los  

Angeles is a canvas of moving lights. The setting is espe-

cially beautiful when night falls, at which point the water 

seems to be fully integrated into the outdoor space, also 

embellished by a green area, an oversized flower, rela-

xation areas and an outdoor dining area, allowing inha-

bitants to make the very most of California’s balmy eve-

nings. The suspended ceiling protruding from the house 

protects these areas, ensuring guest comfort.
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Apesar de o desenho aberto do rés do chão permitir que 

os convidados circulem livremente da cozinha para a sala 

de estar e para o exterior da casa, o terraço conta com um 

barbecue da Porsche Design Studio, que permite que as 

refeições sejam cozinhados no exterior, sempre que se 

desejar. As grandes portas envidraçadas que separam o 

interior da casa da zona da piscina permitem que as pes-

soas circulem mais facilmente, permitindo que Los Angeles 

esteja sempre ali, numa vista totalmente desafogada. 

A piscina é uma presença constante em todos os  

compartimentos da casa. Do quarto principal tem-se 

acesso direto a ela graças às enormes janelas envidra-

çadas que os separam. À primeira vista falta privacidade 

neste refúgio, mas basta acionar os estores elétricos para 

que o ambiente se torne imediatamente privado e intimis-

ta, e o azul da água da piscina e a cidade grande se tornem, 

de repente, longínquos. 

Não é difícil apaixonarmo-nos por esta casa aber-

ta, construída para receber amigos e usufruir da paisa- 

gem. Terá sido isso que interessou ao ator Matthew  

Perry, conhecido pelo papel que desempenhou na série  

Friends, que adquiriu recentemente a Hopen Place.  

Despite the open plan design of the ground floor allo-

wing guests to move freely from the kitchen to the li-

ving room and to outside the house, the terrace features 

a Porsche Design Studio barbecue, allowing meals to be 

cooked outside whenever the mood takes. The large gla-

zed doors separating the interior of the house from the 

pool area allow people to move about more easily, en-

suring that Los Angeles is always present, in an entirely 

unperturbed view.

The pool is constant presence in every room of the 

house. From the master bedroom there is direct access 

to it thanks to the enormous glazed windows separa-

ting them. At first glance it seems that privacy is lacking 

in this refuge, but all you need do is turn on the electric 

blinds for the setting to become immediately more private 

and cosy, and for the blue of the pool and the large city to 

suddenly become far away. 

It is not hard to fall for this open house, built to welco-

me friends and enjoy the landscape. This is probably what 

caught the imagination of actor Matthew Perry, best 

known for his role in the TV series Friends, who recently 

purchased Hopen Place. It may have been, let us say, the 
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Terá sido, dizíamos, a sensação de flutuação sobre Los 

Angeles, mas também a pequena sala de cinema de que a 

casa dispõe. Com ligação também à piscina e usufruindo 

do tom azulado das suas águas, ela está equipada com um 

projetor de última geração e como mobiliário que permite 

longas sessões de cinema. A oportunidade perfeita para 

Matthew Perry convidar uns amigos e se rever no grande 

ecrã, enquanto observa a cidade de todos os sonhos cine-

matográficos da janela de sua casa.

feeling of floating above Los Angeles, but also the small 

home theatre the house features. Also with access to the 

pool and enjoying the azure hues of its waters, the home 

theatre is fitted with a latest generation projector and with 

furniture perfect for long sessions watching films. The 

perfect opportunity for Matthew Perry to invite his frien-

ds around and watch himself on the screen, while looking 

at the city of dreams through the window of his home. 
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antónio pedro 
Vasconcelos

O contador de histórias
The storyteller

António Pedro Vasconcelos is and always has been a 

man of conviction. During his youth he left his law studies 

to go and see films in Paris, later he fought against eve-

rything and everyone to shoot «O Lugar do Morto» and 

even today he is the fiercest opponent of the current grant 

policy in Portuguese cinema. Director by vocation but 

Benfica supporter in his heart, he says that reading is his 

only vice and admits that if he had to choose, would never 

trade a film for a book. At 73 years, he ensures us that he 

does not know if he will return to filmmaking, but as long 

as there is a good story to tell...

António Pedro Vasconcelos é e sempre foi um homem 

de convicções. Na juventude deixou o curso de direito 

para ir ver filmes em Paris, mais tarde lutou contra tudo 

e contra todos ao rodar «O Lugar do Morto» e ainda hoje 

é o mais feroz opositor da atual política de subsídios no  

cinema português. Realizador por vocação mas benfi-

quista do coração, diz que a leitura é o seu único vício e 

admite que, se tivesse de optar, nunca trocaria um filme 

por um livro. Aos 73 anos, garante que não sabe se voltará 

a dirigir uma película, mas enquanto houver uma boa his-

tória para contar…
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if you had to choose a frame that depicted your 

childhood, what would it contain?

The thing I possibly remember the most is spending lots 

of time in the kitchen watching my grandmother cook, 

which annoyed my mother a bit because she did not very 

much like the idea that I preferred spending time with 

the servants. But I also remember playing football in the 

street and the excitement I felt when waiting for Wednes-

day and the World of Adventures comic I loved.

In any event, I don’t have many memories of that part 

of my life and I think one reason for this is because of the 

novels and works of fiction that I have read have taken 

hold of my imagination and my memories.

in your youth in the early 60s, you moved to paris 

where you watched thousands of films. Was this time 

what turned you into a director?

Yes, although I had already gone there with the idea of   

being a filmmaker, which left my parents disappointed. 

And I could have gone 

to a film school but I 

thought it was more im-

portant to shut myself 

away in the film library 

for hours and hours, in 

addition to seeing every 

film that had just come 

out. During this period I 

actually watchedmore than a thousand films a year and 

by the age of 25 I had seen everything there was to see 

and read everything there was to read. I think it was an 

absolutely amazing time in my life.

And today, how would you define yourself as  

a filmmaker?

I am a leap filmmaker, because almost all I can manage 

is to make films every four years. Portugal is a poor coun-

try and unfortunately my generation and subsequent 

ones allowed the film industry to remain in the hands of 

the state and the policy of film grants, so it is impossible to 

plan anything and have a career. I think if I had lived in a 

normal country I would have found it easier to shoot reg-

ularly, although it is also becoming more demanding with 

the construction of stories.

You recently said you do not know if you will direct 

again. can you really imagine never making a film again?

In today’s world the crisis is pretty thick skinned. I 

just received a grant, and yet, the Secretary of State for  

Culture says I’ll only be able to make it when there is 

money. What do I do in the meantime? Wait? This just isn’t 

se tivesse de escolher um frame que retratasse a sua 

infância como seria ele?

Talvez a coisa de que me lembre melhor é de passar 

muito tempo na cozinha a ver a minha avó cozinhar, 

o que irritava um bocado a minha mãe porque ela não 

simpatizava muito com a ideia de eu gostar mais de 

conviver com as criadas. Mas também me recordo de 

jogar à bola na rua e da ansiedade que era esperar às 

quartas-feiras pelo Mundo de Aventuras, uma revista 

de banda desenhada que adorava. De qualquer forma 

não tenho muitas memórias dessa fase e acho que uma 

das razões se deve ao facto dos romances e da ficção  

que li terem tomado conta do meu imaginário e das 

minhas recordações.

Já na juventude, no início dos anos 60, foi viver para 

paris onde viu milhares de filmes. Foi essa estadia que o 

tornou realizador?

Sim, embora já tenha ido para lá com a ideia de ser ci-

neasta, o que foi um 

desgosto para os meus 

pais. E podia ter en-

trado numa escola de 

cinema mas achei que 

era mais importante 

fechar-me na cine-

mateca horas e horas, 

além de ver todos os 

filmes que acabavam de estrear. Nesse período assisti, de 

facto, a mais de mil filmes por ano e até aos 25 anos vi tudo 

o que havia para ver e li tudo o que havia para ler. Acho 

que foi uma época absolutamente incrível na minha vida.

e hoje, como se define enquanto realizador?

Sou um cineasta bissexto, porque quase só consigo 

fazer filmes de quatro em quatro anos. Portugal é um 

país pobre e infelizmente a minha geração e as seguintes 

deixaram que o cinema ficasse nas mãos do Estado e da 

política de subsídios, portanto é impossível planificar e 

ter uma carreira. Penso que se vivesse num país normal 

teria mais facilidade em filmar com regularidade, embora 

também seja cada vez mais exigente com a construção 

das histórias. 

disse recentemente que não sabe se vai voltar a 

realizar. consegue mesmo imaginar-se sem fazer mais 

nenhum filme?

Nos tempos que correm a crise tem as costas largas. Eu 

acabo de receber um subsídio e, no entanto, o Secretário 

de Estado da Cultura diz que só vou filmar quando houver 

dinheiro. E entretanto, fico à espera? Isso é indigno! O filme 

«Costumo dizer que sou um dissidente, 
mas não gosto necessariamente de um 
cinema mainstream.\\ I usually say I’m 
a maverick, but I’m not necessarily a fan 

of mainstream cinema.»
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está pronto para rodar. Agora não sei se é este ano, se é 

para o ano ou se alguma vez será.

não receia ser mais conhecido como o benfiquista 

ferrenho que fazia comentários sobre futebol do que 

como o realizador de alguns dos maiores sucessos do 

cinema português?

Eu tenho muito orgulho em ser benfiquista e o Benfica é 

uma coisa que faz parte da minha vida, do meu equilíbrio 

emocional e também do desequilíbrio. Mas se alguma 

coisa ficar, e não conto com isso, será com o meu trabalho, 

que é fazer filmes e dar aulas. Penso que talvez seja 

lembrado por isso.

costuma dizer que é um outsider do cinema europeu. 

é-o por vontade própria ou por necessidade de afirmação?  

Eu acho que o cinema europeu é que é um outsider, 

porque condenou-se a uma marginalidade a partir dos 

anos 80 que se refletiu na perda brutal de público. De 

facto, costumo dizer que sou um dissidente, mas não 

gosto necessariamente de um cinema mainstream. 

Agora, aprecio autores que têm uma voz própria e que não 

abdicam de contar uma boa história. 

também disse um dia que há duas coisas que lhe dão 

prazer: «não resistir às tentações e resistir às tentações». 

Ainda continua a seguir esse lema?

right! The film is ready to shoot. Now I do not know if it will 

happen this year, next year, or ever.

Are you not worried about being better known as  

a diehard Benfica fan and football commentator than  

as the director of some of the greatest successes in 

portuguese cinema?

I’m very proud to be a Benfica fan and Benfica is some-

thing that is part of my life, of my emotional balance and 

also my imbalance. But if anything has to stick, and I can’t 

be sure of this, it will be my work, which is making films 

and teaching. I think that I may be remembered for this.

You usually say that you are an outsider when it comes 

to european cinema. Are you so willingly or for want  

of affirmation?

I think European cinema is the one that is an outsider, 

as it has been condemned to a marginal role ever since the 

80s, which has been reflected in the major drop in audi-

ence numbers. In fact, I usually say I’m a maverick, but I’m 

not necessarily a fan of mainstream cinema. Now, I enjoy 

filmmakers who have their own voice and who don’t forgo 

telling a good story.

You also once said that there are two things that give 

you pleasure: «not resisting temptation and resisting 

temptation.» do you still follow this motto?

De facto acho que não resistir a certas tentações é o 

sal e a pimenta da vida, embora por outro lado temos de 

ser responsáveis e não podemos fazer algumas loucuras. 

Mas o bom mesmo é ser tentado e mesmo assim ser capaz 

de lhes resistir, portanto é outro tipo de satisfação, uma 

satisfação moral porque sentimos que fomos fortes o 

suficiente para não cometermos essa loucura.

Mas e o que é que lhe dá verdadeiramente prazer?

Tenho uma curiosidade insaciável por aprender, por 

descobrir. Eu dou aulas, mas gostava de assistir também. 

Se tivesse tempo estava sempre a aprender, a fazer 

workshops, a assistir a palestras. Além disso leio muito, 

seja ensaios, poesia ou ficção. Ainda assim não tanto 

quanto gostaria porque o universo da leitura é vastíssimo 

e ficamos sempre com a sensação de que ainda não 

lemos aquele livro que se calhar ia mudar a nossa vida. 

Mas, de facto, a leitura é talvez o meu único vício, a minha 

única dependência. Tenho horror à dependência mas nada 

In fact I think that not resisting certain temptations is 

the salt and pepper of life, although on the other hand we 

must be responsible and shouldn’t go off the rails. But 

what is truly good is to be tempted and still be able to 

resist them, which is therefore another kind of pleasure, 

moral satisfaction because we felt we were strong enough 

not to commit this folly.

But what is it that really gives you pleasure?

I have an insatiable curiosity to learn, to discover. I 

teach, but I also enjoy being taught. If I had the time I would 

always be learning, doing workshops, and attending lec-

tures. In addition I read a lot, whether essays, poetry or 

fiction. Nevertheless, I don’t read as much as I would like 

because the universe of literature is vast and you always 

feel that you still haven’t read that book that could pos-

sibly change your life.

But in fact, reading is possibly my only vice, my only ad-

diction. Addiction scares me to death, but nothing would 
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me angustia mais do que fazer uma viagem e depois de 

chegar ao hotel descobrir que não tenho livros para ler. 

Aliás, quando vou de férias levo meia dúzia de t-shirts 

e umas sandálias, mas o grande volume é mesmo uma 

mala cheia de livros, dúzias e dúzias deles. Costumam 

perguntar-me se vou ler aquilo tudo e eu sei que não, mas 

é o meu harém. 

Mas prefere ler um livro ou ver um filme?

Se tivesse de escolher entre ler um livro e ver um filme eu 

lia o livro. Apesar dos cineastas terem feito parte da minha 

formação eu tenho mais admiração pelos escritores. 

Porque o escritor é um tipo que se bate com uma folha em 

branco, é um trabalho solitário, é uma tortura. Fazer filmes 

também exige muita responsabilidade, mas uma coisa é 

inventar uma personagem e outra é filmá-la.

Ainda consegue ir ao cinema como um espetador 

comum ou é impossível desligar-se da faceta de 

realizador?

Quando estou a fazer um filme não é fácil ir ao cinema 

porque tenho dificuldade em concentrar-me, mas 

normalmente consigo ter uma dualidade que me faz ver 

um filme como espetador e, ao mesmo tempo, analisar 

como tudo aquilo é feito. Ou seja, posso ter disponibilidade 

total e ficar hipnotizado pelo ecrã mas logo no final dizer, 

por exemplo, que objetivas e técnicas foram utilizadas. 

se tivesse de filmar a biografia de uma personalidade 

nacional ou mundial, qual seria?

Eu acho que a chamada biografia é impossível de fazer 

porque dificilmente terá uma unidade, por isso não gostaria 

de rodar uma. Mas há personagens que considero terem 

sido extraordinárias, mesmo em Portugal. Por exemplo, 

gostava de fazer um filme sobre D. Joao II, sobretudo 

aquela fase em que lhe morre o filho e ele percebe que 

todos os seus sonhos se desmoronam quando a nobreza 

não aceita o filho bastardo. 

e aos 73 anos, a sua vida já dava um filme?

Embora seja impossível fazer um filme sobre uma vida 

inteira há episódios na minha vida que seguramente 

davam para um filme, sobretudo os mais dramáticos. 

Por exemplo, as circunstâncias em que fiz O Lugar do 

Morto, que apesar de decisivo na minha carreira também 

esteve para não existir por várias razões, nomeadamente 

financeiras. No final compensou pela minha persistência, 

mas não deixou de ser um momento altamente dramático. 

Mesmo assim acho que as histórias que eu engendro são 

definitivamente mais interessantes que a minha vida.

distress me more than going on a trip and then arriving at 

the hotel to discover that I have no books to read. In fact, 

when I go on holiday I take half a dozen t-shirts, some 

sandals, but the majority of what I pack is a suitcase full 

of books, dozens and dozens of them. I am often asked if 

I’m going to read them all and I know I won’t, but my books 

are my harem.

But would you rather read a book or watch a film?

If I had to choose between reading a book and watching 

a film I would read the book. Despite filmmakers having 

been part of my formative years I have more admiration 

for writers. Because the writer is a guy who is faced with 

a blank sheet; his is a lonely job, it is torture. Making mov-

ies also requires a lot of responsibility, but it is one thing 

invent a character and another to film it.

can still go to the cinema as a normal filmgoer or it is 

impossible to take off your director’s hat?

When I’m making a film is not easy to go to the cin-

ema because I find it hard to concentrate, but I can usu-

ally manage to retain a duality that allows me to watch 

a film as a spectator, and at the same time, analyse how 

everything is done. That is, I can lend myself fully to it and 

be mesmerized by the screen, but at the end I can say, for 

example, what lenses and techniques were used.

if you could film the biography of a national or 

international personality, who would it be?

I think the so-called biopic is impossible to make  

because it would be hard to give it unity, so I would not 

want to make one. But there are characters that I think 

have been extraordinary, even in Portugal. For example, 

I would have liked to make a film about Dom João II, espe-

cially the part of his life when his son dies and he realizes 

that all his dreams have crumbled when the nobility will 

not accept his bastard son.

And at age 73, gave his life as a movie?

Although it is impossible to make a film about a lifetime 

there are episodes in my life that would surely make a 

good film, especially the more dramatic ones. For exam-

ple, the circumstances in which I made O Lugar do Morto, 

which despite proving decisive for my career, almost 

didn’t happen, for several reasons, including financial 

ones. In the end my persistence made all the difference, 

but it was still a highly dramatic moment. Even so, I think 

the stories I create are definitely more interesting than  

my life.

«Se tivesse de escolher entre ler um livro e ver um 
filme eu lia o livro.\\ If I had to choose between 

reading a book and watching a film I would read  
the book.»

40 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 41 



Villas&Golfe  \\ 43 

GustaV Klimt
profusão & Feminilidade
profusion & Femininity
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Por muitos considerada como a «Cidade dos Músicos», 

Viena também viu nascer outros talentos culturais que no 

presente chamam a atenção para a capital austríaca, en-

tre eles, o não menos conhecido Gustav Klimt.

O segundo de sete filhos, Gustav nasceu em 1862.  

Depois de concluir os seus estudos primários, foi admi-

tido, tal como os seus irmãos Ernst e Georg, na Escola 

das Artes Decorativas, muito ligada ao Museu Austríaco  

Imperial e Real de Arte e Indústria de Viena.

Em conjunto com Ernst e o amigo Frans Matsh fundou 

a Companhia dos Artistas que, através de uma empresa 

especialista em construção de teatros, executava vários 

trabalhos decorativos, dos quais se destacam os vitrais da 

Igreja Votiva.

A propensão de Gustav Klimt para as artes aumentava 

exponencialmente, tendo recebido em 1888 a «Cruz de 

Mérito de Ouro» com o painel no Teatro Imperial que mui-

to agradara à elite vienense da época.

Considered by many as the «City of Musicians», Vienna 

also witnessed the arrival of other cultural talents that to-

day draw attention to the Austrian capital, among them, 

the no less well known Gustav Klimt.

The second of seven children, Gustav was born in 1862. 

After completing his primary schooling, he entered, 

along with his brothers Ernst and Georg, the School of  

Decorative Arts, closely linked to the Imperial and Royal 

Austrian Museum of Art and Industry in Vienna.

Together with Ernst and his friend Frans Matsh, he 

founded the Company of Artists, which, through a com-

pany specialising in building theatres, carried out several 

decorative works, highlights of which are the stained-

-glass windows of the Votive Church.

Gustav Klimt’s propensity for the arts grew exponen-

tially when in 1888 he received the «Golden Cross of Merit» 

for his panel at the Imperial Theatre, which delighted the 

Viennese elite of the time.

© PriVaTe
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Um ano depois, com a morte do irmão Ernst, o pintor en-

cerra a Companhia e dedica-se a pintar casas particulares 

e retratos, ao mesmo tempo que entra na Sociedade dos 

Artistas Vienenses.

Contudo, o seu espírito inquiridor, transcendentalista 

e defensor da libertação através da arte, muito afeito às 

filosofias de Nietzsche, Wagner e Schopenhauer, logo o 

afastou da Sociedade muito conservadora.

Quando, em 1894, Klimt é convidado pelo Ministro da 

Cultura para pintar o Salão Nobre do Anfiteatro da Uni-

versidade de Viena sob o tema «A Vitória da Luz Sobre a  

Escuridão» e apresenta um painel distanciado de tudo o 

que havia feito até ao momento revela-se como simbolis-

ta e adota o estilo Art Nouveau.

A exuberância das suas pinturas, aliada à admiração 

incondicional pelas mulheres e pelo domínio feminino, 

explorando muitas vezes a sensualidade e o erotismo  

extremo, fê-lo receber duras críticas. Indiferente a elas 

criou em 1897 a Secessão de Viena, movimento de artistas 

modernistas dissidentes com a tradição académica.

No início do séc. XX, os também pintores austríacos 

Egon Schiele e Oskar Kokoscha fazem-lhe companhia 

A year later, with the death of his brother Ernst, the 

painter closed the Company and devoted himself to 

painting portraits and private homes, while entering the  

Society of Viennese Artists.

However, with an inquiring mind, transcendentalist 

viewpoint and being an advocate of liberation through 

art, as well as long accustomed to the philosophies of  

Nietzsche, Schopenhauer and Wagner, he soon departed 

from very conservative society.

When, in 1894, Klimt was invited by the Minister of  

Culture to paint the Great Hall of the Amphitheatre of the 

University of Vienna under the theme «The Victory of 

Light over Darkness» he presented a panel far removed 

from everything he had done so far, and revealed himself 

as a Symbolist, adopting the Art Nouveau style.

The exuberance of his paintings, combined with an un-

conditional admiration for women and female domina-

tion, often exploring sensuality and extreme eroticism, 

brought him his fare share of criticism. Indifferent to this 

in 1897 he created the Vienna Secession, a movement of 

dissident modernist artists with the academic tradition.

At the beginning of the 20th century, Austrian painters 

Egon Schiele and Oskar Kokoscha accompanied him on a 

trip through Europe during which his work increasingly 

took on his personality. Female figures, draped in elabora-

te ornamentation, are part of the «Golden» period, Klimt’s 

best known. The Kiss and Judith I can be considered the 

most faithful to this phase.

This «golden» moment then gave way to expressio-

nism and in 1909 he came into contact with Fauvism in 

Paris. A series of very erotic and lewd paintings then 

followed until the start of World War I (1914) and after the  

death of his mother, a year later, Gustav Klimt embraced 

a monochromatic style and his paintings become darker.

numa viagem pela Europa durante a qual a sua obra vai 

adquirindo cada vez mais a sua personalidade. As figu-

ras femininas, envoltas em grandiosas ornamentações, 

dão nome ao período «Dourado», o mais conhecido de 

Klimt. O Beijo e Judith I são alguns dos quadros mais fiéis  

dessa fase.

Este momento «d’ouro» vai dando lugar ao expres-

sionismo e em 1909 entra em contacto com o fauvismo 

em Paris. Segue-se um ciclo de pinturas muito eróticas e 

lascivas até que, com o início da Primeira Guerra Mundial 

(1914) e depois da morte da mãe, um ano depois, Gustav 

Klimt abraça o monocromatismo e os seus quadros tor-

nam-se mais sombrios.
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www.belvedere.at

Em 1917 recebe o tão merecido reconhecimento, tendo 

sido admitido e eleito como membro honorário da  

Academia de Arte de Viena, no entanto, no ano seguinte 

faleceu em Viena, vítima de um AVC. 

Atualmente, os palácios de Belvedere, construídos no 

séc. XVIII em Viena, acolhem a maior coleção de pinturas 

de Gustav Klimt em todo o mundo, preparando-se para, a 

partir do dia 12 de julho até seis de janeiro de 2013, apre-

sentarem uma exposição que celebra os 150 anos das 

obras de Klimt no Belvedere Superior. 

In 1917 he received much deserved recognition, having 

been admitted to and elected as an honorary member of 

the Academy of Art of Vienna, only to die the following 

year in Vienna, the victim of a stroke.

Currently, the Belvedere palace complex, built in the 18th 

century in Vienna, is home to the world’s largest collection 

of paintings by Gustav Klimt. Preparations are now un-

derway for an exhibition celebrating 150 years of Klimt’s 

works, to be held between July 12th 2012 and January 6th, 

2013 in the Upper Belvedere.



o mar: uma poética 
dos seres marinHos

The Centro Empresarial da Lionesa (CEL) in Matosinhos, 

in partnership with Matosinhos City Council and Árvore 

- Artistic Activities Cooperative, opened an exhibition on 

April 13th as part of the Fourth Painting / Sculpture Sym-

posium of Matosinhos. To the theme The sea: poetics of 

marine creatures, works of art were presented by various 

national and international artists, each made by recycling 

old or unused objects. The show runs until June 30th in the 

central gallery of the CEL.

The fourth edition of the Windows of Opportunity «Art 

& Culture» series of conferences was held on the sel-

fsame day. Created to bring to the fore great names in  

Portuguese culture, this edition’s guest performer was 

Luísa Amaro, Portuguese guitar player, and follower of 

the master Carlos Paredes.

O Centro Empresarial da Lionesa (CEL), em Matosinhos, 

em parceira com a Câmara Municipal de Matosinhos e a 

Árvore – Cooperativa de Atividades Artísticas, inaugu- 

raram no dia 13 de abril uma exposição no âmbito do 

Quarto Simpósio de Pintura/Escultura de Matosinhos. 

Sob o tema O mar: uma poética dos seres marinhos, foram 

apresentadas obras de arte de vários artistas nacionais 

e internacionais feitas a partir da reciclagem de objetos  

velhos e sem uso, estando em exibição até dia 30 de junho 

na galeria central do CEL.

No mesmo dia realizou-se ainda a quarta edição do ciclo 

de conferências Janelas de Oportunidade «Arte & Cultu-

ra» que dá a conhecer grandes nomes da cultura nacio-

nal, tendo convidado Luísa Amaro, música de guitarra  

portuguesa, seguidora do mestre Carlos Paredes. 
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The sun sets in Keppel Bay as our gaze rises, following 

six remarkable beams of light, the end of which fade into 

the sky... Reflection of Singapore’s avant-gardism and 

the irreverence of the Asian continent, the ambitious 

and award winning luxury residential project Reflections 

at Keppel Bay has brought to life the southern coast of  

Singapore, widely considered the island’s most exclusive 

area and one of the most expensive in the world.

Since December 2011 the bold lines from the sketches 

of architect Daniel Libeskind - international name in the 

field of architecture and urban design – have come to life 

in the form of this sophisticated complex that houses 

1,129 residential units. The six skyscrapers of 24 and 41 

storeys, inevitably take centre stage in this unique archi-

tectural project. Joined on different levels by nine futuris-

tic air passageways, the six towers are each topped with 

Já o Sol se põe em Keppel Bay, quando o nosso olhar 

se ergue no seguimento de seis surpreendentes feixes 

de luz, cujo final se desvanece no céu… Espelho do van-

guardismo de Singapura e da irreverência do continente  

asiático, o ambicioso e premiado projeto residencial de 

luxo Reflections at Keppel Bay veio despertar a costa sul 

de Singapura, unanimemente considerada a zona mais 

nobre da ilha e uma das mais caras do Mundo.

Desde dezembro de 2011 que as linhas audazes dos  

esquiços do arquiteto Daniel Libeskind - referên-

cia internacional no domínio da arquitetura e do  

design urbano – ganharam vida na forma deste 

sofisticado complexo que alberga 1.129 unidades  

residenciais. Os seis arranha-céus de 24 e 41 andares as-

sumem-se, inevitavelmente, como o ponto central deste 

singular projeto arquitetónico.

reflections at 
Keppel Bay

reflexos de céu e de mar \\ reflection of the sky and sea

arqUiTeTUra \\ arCHiTeCTUre
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 Unidas em diferentes níveis por nove futuristas  

passagens aéreas, as seis torres são individualmente co-

roadas com um exuberante jardim a céu aberto que or- 

namenta a sua cobertura oblíqua. As elegantes formas 

sinuosas de alturas interpoladas criam planos visuais  

distintos e aberturas graciosas entre as estruturas,  

proporcionando a todos os apartamentos vistas soberbas 

sobre o mar, a Ilha de Sentosa, o campo de golfe Keppel Club 

a lush open air garden, adorning each slanted roof. The 

elegant sinuous shapes of interpolated heights create dif-

ferent visual planes and graceful openings between the 

structures provide every apartment with superb views 

over the sea, Sentosa Island, Keppel Club golf course and 

Mount Faber. This versatility of form gives each level a 

unique character, removing the possibility of two resi-

dences being alike.

e o Mount Faber. Esta versatilidade formal confere a cada  

nível um caráter único, desqualificando a possibilidade de 

haver duas residências iguais.

A par do jogo estético resultante dos seis arranha-céus 

ondulantes, o empreendimento conta igualmente com 11 

blocos habitacionais de seis ou oito pisos, que se espraiam 

ao longo de uma extensa linha de costa de 750 metros. 

Assentando numa área de aproximadamente 84.000 m², 

Along with the aesthetic interplay resulting from the 

six undulating skyscrapers, the development also con-

tains 11 housing blocks of six or eight floors, which are 

spread over a coastline some 750 metres in length. Stood 

in an area of   approximately 84,000 m², Reflections at  

Keppel Bay increases its area as it develops skywards, en-

suring this sophisticated condominium reaches an area 

of two million square metres.
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Reflections at Keppel Bay multiplica-se em altura neste 

sofisticado condomínio de dois milhões de metros quadrados.

Além de amplos apartamentos de dois, três ou quatro 

quartos e de luxuosas penthouses, este conjunto resi-

dencial tem tudo quanto possamos imaginar, desde uma 

marina onde pernoitam sumptuosos iates, um exclusivo 

clubhouse, piscinas (uma das quais com comprimento 

olímpico), jacuzzi, ginásio, corte de ténis, áreas infan-

tis... Nas imediações, o principal desafio torna-se esco-

lher entre as infinitas possibilidades de entretenimen-

to: do VivoCity, que oferece centenas de lojas e os mais  

variados restaurantes, à Ilha de Sentosa, do outro lado da  

margem, as opções de lazer sucumbem apenas aos  

limites da imaginação.

Sobrepondo-se ao facto de se ter tornado um verdadei-

ro ícone da arquitetura asiática, Reflections at Keppel Bay 

reflete, não só uma cidade do futuro, mas um paradigma 

de lifestyle dificilmente idealizado até aos dias de hoje.

In addition to spacious apartments of two, three and 

four bedrooms and to luxury penthouses, this residen-

tial complex is home to everything you could possibly 

imagine, from a marina where sumptuous yachts spend 

the night, to an exclusive clubhouse, swimming pools 

(one Olympic size), jacuzzi, gym, tennis court, children’s 

playgrounds... Nearby, the main challenge to face you 

is choosing between the endless entertainment possi-

bilities: from VivoCity, with its hundreds of shops and a 

wide variety of restaurants, to Sentosa Island, just across 

the shore, your leisure options extend as far as your  

imagination allows.

Joining the fact that it has become a veritable icon of 

Asian architecture, Reflections at Keppel Bay reflects 

not only a city of the future, but also a lifestyle paragon  

difficult to imagine until today.

António Rebelo de sousA
economista
economist

Importa reconhecer que a implementação de uma políti-

ca de austeridade como aquela que resulta do Acordo com 

a Troika implica coragem política.

Baixar os salários da função pública, aumentar os 

impostos e alterar a legislação laboral não contribui para 

aumentar a popularidade do Governo, antes impondo co-

ragem política aos responsáveis do Executivo.

Mas, importa reconhecer que, mais importante do que 

baixar os salários ou aumentar os impostos, é renegociar as 

parcerias público-privadas, é introduzir reformas no setor 

energético e é, enfim, recapitalizar o setor financeiro, crian-

do condições para o apoio ao tecido empresarial do País, 

muito em particular às Pequenas e Médias Empresas.

A renegociação das PPP’s poderá ter um impacto posi-

tivo nas Contas Públicas muito superior ao das reduções 

salariais, com a grande vantagem de o impacto recessivo 

ser muito menor.

A introdução de reformas no setor energético que con-

duzam a uma renegociação dos apoios às hídricas e às 

centrais témicas, bem como ao nível do preço praticado 

para o fornecimento de energia pelas eólicas (preço artifi-

cial que tende a ser repercutido nos consumidores), apre-

senta-se da maior relevância para o Bem-Estar da Comu-

nidade e para a dinamização da economia nacional.

A recapitalização da Banca apresenta-se indispensável 

para que passe a haver financiamento à economia, bem 

como para se viabilizar a própria renegociação das PPP’s.

Ora, pouco ou nada se tem feito ao nível das PPP’s. Ora, 

tudo se tem, na prática, mantido ao nível do setor energé-

tico, sendo, inclusive, lamentável a saída de um Secretário 

de Estado competente e honesto.

Ora, nada de substancial evoluiu no que concerne à 

recapitalização da Banca.

Tem havido coragem, é verdade.

Mas, mais nuns casos do que noutros. Era bom que 

houvesse, também, coragem com os fortes.

Nem mais, nem menos...

Coragem

Courage
We must recognize that the implementation of an aus-

terity policy such as the one that results from the agree-

ment with the Troika implies political courage.

Reducing public sector wages, raising taxes and chang-

ing labour legislation does not help increase the popularity 

of the government, but rather imposes political courage on 

government leaders.

But, we need to recognize that are things that are more 

important than lowering wages or raising taxes: renegotiat-

ing public-private partnerships; introducing reforms in the 

energy sector; and finally, recapitalizing the financial sec-

tor, creating conditions to support the business fabric of the 

country, and in particular Small and Medium Enterprises.

The renegotiation of PPPs may have a positive impact on 

Public Accounts that is much greater than the wage cuts, 

with the great advantage of the recessionary impact being 

much smaller.

The introduction of reforms in the energy sector that 

lead to a renegotiation of support for hydroelectric and 

thermal power plants, as well as the level of the price asked 

for the supply of wind energy (an artificial price that tends 

to be passed on to consumers), appears to have greater 

relevance for the wellbeing of the EU, and for boosting the 

national economy.

The recapitalization of banking has proved vital for there 

to be funding for the economy, as well as to facilitate the 

very renegotiation of PPPs.

However, little or nothing has been done in terms of 

PPPs. In practice however, everything has remained the 

same within the energy sector, while the exit of a compe-

tent and honest Secretary of State is indeed regrettable.

However, nothing substantial has evolved regarding the 

recapitalization of the banking industry.

There has been courage, true.

But, more in some cases than in others. Would that there 

were also courage with the powerful ones.

Nothing more, nothing less...
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www.dedon.de

dedon
Neo-Clássico

Neoclassic

DesiGN
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Richard Frinier desenhou para a Dedon a coleção 

Summerland. Assentos de linhas elegantes, levemente 

curvadas, com apoio de braços arqueado de forma delicada 

adaptam-se magistralmente a um ambiente simples 

e moderno. 

Sinónimo de conforto e apelativos ao convívio, as pol- 

tronas, sofá de dois lugares, cadeiras de praia e mesa de 

jantar e de apoio Summerland estão disponíveis no tom 

Tamari (castanho escuro) e Bleach (bege). 

Richard Frinier has designed the Summerland collection 

for Dedon. Based on elegant, slightly curved lines, support-

ed by delicately arched arms, the pieces fit marvellously in 

simple and modern settings.  

The image of comfort and great for time in company, 

the Summerland armchairs, two-seat sofa, beach chairs, 

dining table and coffee table are available in Tamari (dark 

brown) and Bleach (beige).
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www.gandiablasco.com

Ganda Blasco
Tesouros para Guardar \\ Treasure to Keep

DesiGN
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A Gandia Blasco e o seu designer José A. Gandia Blasco 

conceberam uma estrutura em alumínio lacado, com inte-

rior de Nowood (uma mistura de fibras vegetais com plás-

tico) e teto feito em aço galvanizado. Com as divisórias de 

vidro, temos assim Cristal Box 1, 2, 3 ou 4 que variam me-

diante as dimensões estipuladas, sendo verdadeiras «cai-

xas de cristal» ideais para alojar a mesa e as cadeiras de 

verão, expor um carro valioso ou criar um espaço de apre-

sentação para um produto ou marca particulares. 

Gandia Blasco and its designer José A. Gandía-Blasco 

have designed a structure in lacquered aluminium, with a 

Nowood interior (a blend of plant fibres and plastic) and 

roof made of galvanised steel. With the glass dividing walls 

we thus have Cristal Box 1, 2, 3 or 4, which vary according 

to the stipulated dimensions. These are really like «crystal 

boxes», ideal for keeping your summer furniture, exhib-

iting a valuable car or creating a presentation space for a 

particular product or brand. 
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A gestão estratégica das Empresas e das Organizações 

mostra que a procura de vantagens competitivas está, 

nos dias de hoje, bastante associada à chamada Respon-

sabilidade Social das Empresas (RSE). Neste contexto, as 

Empresas procuram causas — quer de natureza social, 

quer ambiental — para as quais possam contribuir e, dessa 

forma, colher a empatia do público.

Segundo a Comissão Europeia (2002), a RSE pode ser 

definida como «a integração voluntária de preocupações 

sociais e ambientais nas operações quotidianas das Or-

ganizações e na interação com todas as partes interes-

sadas». De facto, vários estudos têm comprovado que 

os consumidores tendem a incluir, no seu processo de 

decisãode compra, produtos ou serviços afetos a empresas 

socialmente responsáveis. 

A atual crise portuguesa tem feito com que o Estado te-

nha desinvestido, de forma progressiva, em vários domí-

nios, nomeadamente no seu património. O resultado de 

tudo isto é que este património histórico, cultural e artístico 

tem vindo a perder qualidade contribuindo para que, em 

muitos casos, se dê uma imagem pouco condigna do País 

perante os turistas que nos visitam. 

Pode perguntar-se: numa altura em que o Estado, devido 

às restrições impostas pelos acordos com a chamada 

Troika, não tem os meios necessários para zelar de forma 

adequada pelo seu património, qual a solução para 

este problema?

Pensamos que a entrada de capitais privados (internos 

e/ou externos) pode ser uma boa solução para suprir a au-

sência dos necessários investimentos públicos. Assim, o 

aluguer, ou mesmo a concessão da exploração, de espaços 

e de infraestruturas públicas, por um determinado núme-

ro de anos, afigura-se uma boa forma de colmatar os pro- 

blemas referidos.

Os benefícios do ponto de vista público parecem ser, 

desde logo, claros: melhor manutenção desses espaços, 

para além do Estado poder pôr cláusulas que defendam e 

salvaguardem o interesse público. 

melhorar o património Histórico 
em contexto de Crise

The strategic management of companies and organiza-

tions shows that the search for competitive advantages is, 

nowadays, very associated with so-called Corporate Social 

Responsibility (CSR). In this context, companies seek causes 

– whether social or environmental – to which they make a 

contribution and thus achieve the public’s empathy.

According to the European Commission (2002), CSR can 

be defined as «the voluntary integration of social and en-

vironmental concerns in the daily operations of organisa-

tions and in the interaction with all interested parties». In 

fact, several studies have shown that consumers tend to 

include, in their purchase decision process, products or 

services associated with socially responsible companies.

The current Portuguese crisis has caused the state to 

progressively freeze investments in several areas, notably 

in its heritage. The result of all this is that this historical, 

cultural and artistic heritage has lost some of its quality, 

meaning in many cases that the tourists visiting us are 

given a poor image of the country.

You may ask yourself: at a time when the state, due to 

restrictions imposed by agreements with the so-called 

Troika, does not have the means necessary to properly take 

care of its heritage, what is the solution to this problem?

We think that the entry of private capital (domestic and 

/ or foreign) could be a good solution to overcome the lack 

of the necessary public investments. Thus, the rental, or 

even conceding the operation rights, of public spaces and 

facilities, for a number of years, would be a good way to 

overcome the problems mentioned.

The benefits from a public point of view seem, therefo-

re, clear: better maintenance of these spaces, beyond 

the state being able to include clauses that protect and 

safeguard the public interest.
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improving Historical Heritage
in the Context of Crisis

JoRge Rio CARdoso
Professor do isCsP (Universidade Técnica de lisboa)
Professor at the isCsP (Technical University of lisbon)  jcardoso@iscsp.utl.pt

Villas&Golfe  \\ 59 



60 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 61 

68
resTaUraNTe \\ resTaUraNT

VArVArY
Faustosos Sabores 
Sumptuous Flavours

72 
DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs 

pol roGer
Excelência e independência
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José AVillez
Emoção e desassossego 
Emotion and restlessness

\\Gourmet



José aVillez
Emoção e desassossego \\ Emotion and restlessness
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reTraTO De UM CHeF \\ POrTraiT OF a CHeF

José Avillez teve uma ascensão meteórica no universo da 

gastronomia mas assim que subiu ao céu deixou-se lá ficar 

para sempre. A vontade de reinventar-se todos os dias fê-lo 

crescer mais depressa e aos 32 anos já tem tanto de jovem 

irreverente como de mestre consagrado. Hoje até há quem 

lhe chore à mesa, mas o maior elogio que lhe podem fazer é 

associarem os seus pratos às memórias de infância. Isso sim, 

é a verdadeira cozinha de emoções…

José Avillez has enjoyed a meteoric rise within the world of 

gastronomy but now he has reached its heights he looks set 

to remain there forever. The desire to reinvent himself every 

day has allowed him to grow all the faster and at 32 years he 

is now as much irreverent youth as respected master. Today 

his food is even known to bring tears to the eyes of those 

who try it, but the greatest praise he can receive is to be told 

that his dishes stir childhood memories. This truly is cooking 

for the emotions...
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«Vivo sempre no presente. O futuro não o conheço. O 

passado já não o tenho». José Avillez deu vida ao lema 

do poeta que mais admira, Fernando Pessoa, quando 

já no último ano de faculdade decidiu trocar o curso de  

Comunicação Empresarial pelos tachos da cozinha. O 

que começou por ser uma mera curiosidade rapidamen-

te se transformou em entusiasmo, sobretudo quando  

Maria de Lurdes Modesto lhe deu «a bênção» para seguir 

a sua verdadeira paixão. A partir daí nunca mais olhou 

para trás e os estágios com grandes Chefs internacio-

nais, como Ferran Adrià, Eric Frechon ou Alain Ducasse, 

só lhe aguçaram ainda mais a determinação e o engenho.  

O reconhecimento internacional não demorou muito a 

chegar e a estrela Michelin que recebeu ainda antes dos 

30 anos, quando chefiava a cozinha do Tavares, tornou-

-o definitivamente num dos nomes incontornáveis 

da nova gastronomia portuguesa. Mesmo assim, faz 

questão de relativizar o significado da distinção, subli- 

nhando que «não há nada mais importante que o pra-

zer e a emoção que oferecemos a quem se senta à nossa 

mesa». Talvez por isso não tenha dúvidas em escolher 

o maior elogio que já recebeu de um cliente: «Isto está 

ainda melhor que a comida da minha avó, disseram-me 

«I always live in the present. I have no notion of the future. 

The past is no longer mine.» José Avillez gave life to the motto 

of the poet who he most admires, Fernando Pessoa, when, 

during his final year at university he decided to swap his 

course in Corporate Communication and Marketing for the 

clang of kitchen pots and pans. What began as a mere curi-

osity quickly turned into enthusiasm, especially when Maria 

de Lurdes Modesto gave him «her blessing» to follow his 

true passion. Since then he has never looked back and work 

experience with great international chefs such as Ferran 

Adrià, Alain Ducasse and Eric Frechon, has only sharpened 

his determination and ingenuity.

International recognition was not long in coming and the 

Michelin star he received before the age of 30, when heading 

the kitchen at the Tavares, turned him definitively into one 

of the unmistakable names in new Portuguese cuisine. Even 

so, he insists on downplaying the significance of the distinc-

tion, noting that «there is nothing more important than the 

pleasure and emotion that we offer to those who sit at our 

table.» Perhaps for this reason he does not hesitate when 

remembering the greatest compliment ever received from 

a customer: «I was once told ‘this is even better than my 

grandmother’s food’. Our memory of taste is so strong that 
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um dia. A nossa memória do paladar é tão forte que fico 

orgulhoso quando associam a nossa comida aos gran-

des momentos de infância», recorda com humildade. 

Hoje, José Avillez divide-se entre os seus dois restau-

rantes, ambos no Chiado, em Lisboa - o Cantinho do 

Avillez e o Belcanto – mas se o primeiro é «mais des-

contraído e ideal para estar com os amigos», já o ou-

tro é «assumidamente de alta cozinha, uma vez que 

aqui cada prato tem uma história, um conceito e muitas 

emoções». E que emoções são essas? «Acima de tudo 

todas as inspirações que o Chef absorve, “seja o mar, 

a natureza, a paisagem alentejana ou até mesmo um 

texto de Pessoa ou os ensaios de ópera do São Carlos». 

O reverso da moeda reflete-se depois no ritmo intenso 

com que vive o dia a dia, e não são raras as noites que che-

ga a casa depois de 17 horas de trabalho: «Às vezes olho 

para os meus amigos e vejo que eles saem à noite para be-

ber copos e eu já não faço isso há anos, mas não me preo-

cupo porque consigo tirar partido de outras coisas, talvez 

até com mais intensidade». José Avillez é isso mesmo. 

Intenso, perseverante, quase obcecado com a perfeição. 

E pelo menos uma promessa deixa ele a quem se senta à 

sua mesa: «Sempre que criar um prato, vou tentar fazê-lo 

melhor que o anterior».

I take great pride in people associating our food with great 

moments in their childhood, » he recalls humbly.

Today, José Avillez divides his time between his two res-

taurants, both in Chiado, Lisbon – the Cantinho do Avillez 

and the Belcanto - but if the first is «more relaxed and ideal 

for spending time with friends,» the other is «clearly fine 

dining, since here each dish has a story, a concept and a lot 

of emotions. » What are these emotions? «Primarily every 

inspiration the chef absorbs, whether the sea, nature, the 

landscape of the Alentejo or even a text by Pessoa or opera 

rehearsals at the São Carlos.»

The flip side is then reflected in the intense pace with 

which he lives his day-to-day, and there are often nights 

when he only gets home after 17 hours of work: “Sometimes 

I look at my friends and I see that they go out drinking at 

night and I haven’t done this for years, but this doesn’t worry 

me because I manage to make the most of other things, per-

haps even more intensely.» This is José Avillez to a T. Intense, 

persistent, almost obsessed with perfection. And he makes 

at least one promise to anyone who sits at his table: «When-

ever I create a dish, I’ll try to do it better than the last one.»

www.joseavillez.pt
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VarVary
Faustosos Sabores \\ Sumptuous Flavours 

A touch of magnificent opulence hangs in the air of the 

Varvary revealing that we are in the capital of the largest 

country in Europe.

Stood on one of Moscow’s main avenues, Strastnoy 

Boulevard, we find this sumptuous crimson red, com-

bined with the no less elegant black, colours illuminated by  

resplendent chandeliers and that highlight the essence 

Paira no ar do Varvary uma certa opulência magnifi-

cente ou não estivéssemos nós na capital do maior país  

da Europa. 

É numa das principais avenidas de Moscovo, a  

Strastnoy, que surge um sumptuoso vermelho carmim 

conjugado com o não menos elegante preto, tons que 

se iluminam sob resplandecentes lustres e que fazem  
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resTaUraNTe \\ resTaUraNT

of this space: amazing Russian flavours with a touch  

of modernity.

Assured by Russian chef Anatoly Komm, this is the con-

cept that has placed Varvary restaurant on the list of the 

World’s 50 Best Restaurants and which has also secured 

Chef Ferran Adrià (from the mythical El Bulli) as a loyal fan.

Originally a geophysicist, Komm also dabbled in the world 

of fashion, opening major brand boutiques in Moscow. But 

his attachment to cooking proved so strong that it was im-

possible to escape his fate. Today he presents truly unique 

dishes that combine the traditions of Russian Federation 

flavours with contemporary techniques.

destacar o principal neste espaço: os fantásticos sabores 

russos com um toque de modernidade.

Estipulado pelo Chef russo Anatoly Komm, este é o 

conceito que colocou o restaurante Varvary na lista dos 

50 Melhores Restaurantes do Mundo e que tem como fã 

seguro o também Chef Ferran Adrià (do mítico El Bulli).

De geo-físico, Komm passou pela área da moda ao 

abrir lojas de importantes marcas em Moscovo, mas o 

seu apego à culinária revelou-se tão forte que lhe foi  

impossível escapar ao seu destino. Hoje apresenta pratos  

verdadeiramente únicos que combinam a tradicio- 

nalidade dos paladares da Federação Russa com téc- 

nicas  contemporâneas.
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www.anatolykomm.ru

Além dos menus de degustação, que incluem um, dois 

ou três pratos, a maior tentação ao gosto será o magnifi-

cente «Show Gastronómico» que apresenta 12 pomposas 

iguarias ente as quais um esplêndido Borscht com foie 

gras, Batata com endro e caviar vermelho ou ainda uma 

soberba sobremesa apelidada de Tudo Sobre Mel.

A rendição final ao genuíno espírito russo pode ainda 

ser apreciada na cervejaria Varvary que dispõe de uma 

seleção de alguns dos melhores vinhos internacionais e 

também russos que podem complementar menus mais 

leves, mas igualmente maravilhosos.

In addition to tasting menus, which include one, two or 

three dishes, the greatest temptation for taste buds is surely 

the magnificent «Gastronomic Show», which features 12 

majestic delicacies, which include a splendid Borscht with 

Foie Gras, Potatoes with Dill and Red Caviar or the superb 

dessert called All About Honey.

This ultimate surrender to the genuine Russian spirit can 

also be enjoyed in the Varvary Brasserie, which provides 

a selection of some of the best international and Russian 

wines to complement lighter but equally wonderful menus.
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pol roGer
Excelência e independência

Excellence and independence
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DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs

Para contarmos esta história teremos de fazer uma 

viagem até ao departamento do Marne, em França, mais 

propriamente na comuna de Epernay, onde, em 1849, Pol 

Roger fundava a casa com o seu próprio nome, reunindo-se 

assim a muitos outros produtores vínicos que tornaram 

esta região na «capital do champanhe».

Com o passar dos anos, os vinhos tornaram-se céle-

bres, de tal modo que em 1945 a família cria fortes laços 

com Inglaterra depois de um jantar com o mítico Winston 

Churchill que já conhecia e apreciava a casa. 

To tell this story we need to journey to the department 

of Marne, in France, and more specifically to the commune 

of Epernay, where, in 1849, Pol Roger founded the house 

bearing his own name, thus joining the list of so many 

other wine producers that made this region the «capital 

of champagne.»

Over the years the wines have become famous, so that 

in 1945 the family created strong ties to England after a 

dinner with the legendary Winston Churchill who already 

knew and liked the house.
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A aproximação e amizade com a figura britânica foi tal 

que em 1975 a marca decidiu prestar-lhe homenagem 

desenvolvendo um cuvée excecional cuja composição 

exata permanece em segredo já que o próprio Sir Winston  

nunca havia perguntado como é que Pol Roger fazia os 

champanhes, gostava deles para «celebrar vitórias e  

esquecer derrotas»!

Apesar de estar entre as mais pequenas casas de 

champanhe, com stocks de 7,5 milhões de garrafas, re-

presentando apenas quatro a cinco anos de provisão, Pol 

Roger está classificada como uma das casas mais presti-

giadas sobretudo devido à sua intransigente reputação ao 

nível da qualidade.

É a partir dos 87 hectares de vinha, situados em espe-

cial no vale de Marne, na montanha de Reims e na Cotê 

de Blancs, juntamente com os fornecimentos de outros 

produtores locais e depois de uma maturação nas mais 

frescas e profundas adegas da região, que se forma a 

espuma de pequenas bolhas persistentes que se distin-

guem em todos a gama de champanhes Pol Roger: Brut  

Réserve Non-Vintage, Pure, Rich, Brut Vintage, Brut 

Blanc de Blancs Vintage, Brut Rosé Vintage e o famoso Sir  

Winston Churchill Cuvée.

A excelência desta casa prolonga-se e chega à atuali- 

dade pelas mãos do bisneto de Pol Roger, Christian de 

Billy, e do trineto Hubert de Billy que, a par com o expe-

riente Presidente de Direção, Patrice Noyelle, preservam 

a independência dos deleitosos sabores Pol Roger que 

são revelados no preciso momento em que se abre uma  

garrafa e se descobre a verdadeira essência de um  

magnífico champanhe.  

The closeness and friendship with the British figure was 

such that in 1975 the brand decided to pay tribute to him 

developing an exceptional cuvée the exact composition 

of which remains secret because Sir Winston himself had 

never asked how Pol Roger made its champagnes. For the 

British leader, he enjoyed them to «celebrate victories and 

forget defeats!»

Despite being among the smaller champagne houses, 

with stocks of 7.5 million bottles, representing only four to 

five years’ supply, Pol Roger is ranked as one of the most 

prestigious houses primarily because of its uncompromi-

sing reputation with regard to quality levels.

The produce of 87 hectares of vineyards, located prima-

rily in the Marne Valley, on the Mountain of Rheims and 

in Côte de Blancs, joined by grapes sourced from other lo-

cal producers, are aged in the coolest and deepest cellars 

of the region, to then form the foam of small persistent 

bubbles so distinctive to the entire range of Pol Roger  

champagnes: Brut Réserve Non-Vintage, Pure, Rich, Brut 

Vintage, Blanc de Blancs Brut Vintage, Brut Vintage Rosé 

and the famous Sir Winston Churchill Cuvée.

The excellence of this house extends to the pre-

sent through the hands of Pol Roger’s great-grandson,  

Christian de Billy, and great-great-grandson Hubert 

de Billy, who, together with the experienced company  

chairman, Patrice Noyelle, preserve the independence of 

Pol Roger’s delicious flavours that are revealed at the very 

moment you open a bottle and discover the true essence of a  

superb champagne.

www.polroger.com
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las piedras
Cume das Delícias \\ peak of pleasures
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HOTel
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A vista crua, aberta e desafogada do cume do hotel pro-

voca o primeiro deslumbramento. Olha-se uma segunda 

vez e percebe-se que este Las Piedras, do grupo Fasano, 

situado em Punta del Este, no Uruguai, é também um caso 

exemplar no que toca à arquitetura dos espaços. 

Projeto da responsabilidade do arquiteto Isay Weinfeld, 

las Piedras é um refúgio de praia (está situado nas ime-

diações das praias da Barca, La Península e José Inácio) e 

campo, numa das cidades balneares mais luxuosas e ex-

clusivas do mundo da América Latina.

Nos seus 480 hectares de paisagens deslumbrantes, 

o hotel conta com 32 bungalows, com vista privilegiada 

para o lago e para a mata da propriedade. Cada lote de Las 

Piedras tem áreas de cerca de cinco mil m2, sendo que 

estas estão entrecortadas pelo campo de golfe, assinado 

pelo famoso Arnold Palmer. Haverá poucos locais no 

mundo tão luxuosos e privados como este Las Piedras.

The raw, open and panoramic view from the top of the 

hotel provokes the first sense of wonder. Take a sec-

ond look and you realize that this Las Piedras, part of the 

Fasano Group, located in Punta del Este, Uruguay, is also a 

unique example with regards to the architecture of spaces.

A project designed by architect Isay Weinfeld, Las 

Piedras is a haven for beaches (it is located near the 

beaches of La Barra, La Península and Jose Inácio) and for 

countryside, in one of Latin America’s most luxurious and 

exclusive seaside towns.

In its 480 acres of breathtaking scenery, the hotel has 32 

bungalows, with prime views over the lake and the prop-

erty’s woodland. Each Las Piedras plot has an area of about 

five thousand square metres, with these intersected by the 

golf course, designed by the famous Arnold Palmer. There 

are few places in the world as luxurious and private as 

Las Piedras.
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Ficar alojado no Las Piedras não é uma experiência que 

se esgota no conforto e bom gosto dos bungalows. É tam-

bém saborear a cozinha excecional dos dois restaurantes do 

empreendimento, o Fasano e o Las Piedras. Rogério Fasano 

e Salvatore Loi terão a responsabilidade de gerir os restau-

rantes e manter a inconfundível personalidade da marca.

Para além das excelentes acomodações e dos restau-

rantes de qualidade internacional, o Las Piedras conta 

também com um bar de piscina, um spa, uma praia pri- 

vativa, um centro equestre com club house e campos de 

pólo, quadras de ténis e o tal campo de golfe, de nove bu-

racos, que atravessa os lotes do empreendimento. É uma 

área exterior vasta, que convida a longos passeios e a ba-

nhos de sol. Em dias de Sol intenso, vale a pena esperar 

pelo pôr do sol, que em Las Piedras é absolutamente único. 

Staying at Las Piedras is not an experience that ends at 

the comfort and good taste of the bungalows. It also involves 

sampling the exceptional cuisine of the development’s two 

restaurants, the Fasano and the Las Piedras. Rogério Fasano 

and Salvatore Loi are in charge of managing the restaurant 

and maintaining the brand’s distinctive personality.

In addition to the excellent accommodation and the in-

ternational quality restaurants, Las Piedras also has a pool 

bar, a spa, a private beach, an equestrian centre with club 

house and polo fields, tennis courts and the aforemen-

tioned nine-hole golf course, which winds its way past the 

developments plots. The complex enjoys a vast outdoor 

area, ideal for long walks and sunbathing. On truly sunny 

days, it is worth waiting for sunset, which in Las Piedras is 

absolutely unique.
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www.laspiedrasfasano.com 

Com o cair da noite, o convite vem do interior do em-

preendimento. Por lá, a decoração intimista dos espaços, 

nomeadamente de salas forradas a livros, prolongam as 

conversas noite dentro, enquanto se aprecia um bom vi-

nho e se ouvem músicas que parecem tiradas do baú 

das memórias. 

Não é exagero se dissermos que este é um dos melhores 

hotéis do mundo. Oferece praia e campo, bom gosto e ex-

clusividade. Para além disso, como é habitual nos hotéis do 

grupo Fasano, vai sentir-se acarinhado, como se estivesse 

em casa.

With nightfall, our attention returns to the interior of the 

development. Here, the cosy decoration of the spaces, es-

pecially the book-lined lounges, draws out conversations 

late into the night, while enjoying a good wine and listening 

to songs that seem as if plucked from your memory.

It is no exaggeration to say that this is one of the best 

hotels in the world. It offers beach and countryside, good 

taste and exclusivity. In addition, as is customary in Fasano 

group hotels, it will leave you feeling pampered, just as if 

you were at home.



arGentina
ViaGeM // TraVel

TeXTO WOrDs Maria aMélia Pires

ao ritmo do Tango
To the rhythm of Tango
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Não é preciso fecharmos os olhos para imaginarmos. 

Ele está ali, em cada esquina, nas ruas, nos bares, nos clu-

bes, sensual, como uma rosa vermelha que se prende com 

os lábios. O tango que faz balançar o corpo e a alma, que 

atiça, que acalma, altivo e apaixonante.

Mas se Buenos Aires se move ao ritmo do tango, outros 

compassos há, mágicos e misteriosos, que entusiasmam 

todos quantos querem sentir uma terra motivada pelo 

sonho. Respira-se a cultura latina, sente-se o calor hospi-

taleiro das suas gentes e mergulha-se no imaginário co-

lorido que tipifica os povos com salero. Contudo é também 

cosmopolita, moderna, eclética e chique, sem nunca ter 

perdido a tradição e a memória da sua cultura ancestral. 

Buenos Aires não tem uma arquitetura fantástica, uma 

quantidade apreciável de monumentos, museus ou jar-

dins, mas todos os que por lá passam acabam conquis- 

tados pelos seus contrastes. 

Deixemos a capital da Argentina, porque há mui-

to mais país para conhecer, não fosse ele o segundo 

maior da América Latina. Os seus 3.800 km de longitude  

You don’t need to close your eyes to imagine it. It is there 

in every corner, in the streets, in the bars, in the clubs, sen-

sual, like a red rose held between the lips. The tango, balanc-

ing body and soul, stirring, calming, proud and passionate.

But if Buenos Aires moves to the rhythm of the tango, 

there are other tempos, magical and mysterious, which 

enrapture anyone who wants to experience a land moti-

vated by dreams. You can breathe in the Latino culture, 

you can feel the warm hospitality of its people, and you 

can delve into the colourful imagination that typifies its 

charming people. Yet it is also cosmopolitan, modern, ec-

lectic and chic, without ever losing hold of traditions and 

the memory of its ancestral culture.

Buenos Aires does not have fantastic architecture, an 

impressive number of monuments, museums or gar-

dens, but everyone who visits it is eventually won over by  

its contrasts.

Let us leave the capital of Argentina, because there is 

so much more of this country to see. It’s Latin America’s 

second largest nation, after all. 3800 km from top to bot-
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tom, it boasts a huge diversity of landscapes, climates and 

cultures. Geographically, the towering mountains of the  

Cordillera of the Andes happily compete with the exu-

berance of the subtropical forest, with the impressive 

Iguazu Falls, the lakes, rivers and steppes, characteristic 

to the region of Mesopotamia; with the immense plains, 

plateaus, and colours of the northwest, the majestic gla-

ciers, lakes and forests of Patagonia, with the spectacu-

lar beaches that flank the Atlantic; with the mountains of 

Cordoba or Tierra del Fuego, with Ushuaia and the Light-

house at the End of the World - anteroom to the vast and 

enigmatic Antarctic territory... And with the landscapes 

of vineyards, stretching from the foothills of the Andes 

and over more than 2400 kilometres, from the province 

of Salta to that of Rio Negro, with a diversity of climates 

apresentam uma diversidade enorme de paisagens, cli-

mas e culturas. Em termos geográficos, as altas mon- 

tanhas da cordilheira do Andes concorrem lealmente com 

a exuberância da selva subtropical, com as imponentes 

cataratas do Iguaçu, as lagoas, estepes e rios com carate- 

rística da mesopotâmia; com as imensas mesetas, planal-

tos, as cores do noroeste, os majestoso glaciares, lagos e 

bosques da Patagónia, com as espetaculares praias que 

debruam o Atlântico; com as serras de Córdoba ou Tierra 

del Fuego, com Ushuaia e o Farol do Fim do Mundo – an-

tessala do vasto e enigmático território antártico … E com 

as paisagens de vinhedos, que se estendem desde o sopé 

da cordilheira dos Andes e até mais de 2.400 km, desde a 

província de Salta até à de Rio Negro, com uma diversidade 

de climas e solos que conferem um terroir único a cada 

88 \\  Villas&Golfe



and soils that provide each region with a unique terroir.  

Although wine production in Argentina has a short his-

tory, its fame has already crossed the world and its impor-

tance is such that the harvest festival is the most impor-

tant popular celebration of the province of Mendoza and 

of the whole country in general.

Understanding Argentina also involves travelling 

through time, experiencing its rich indigenous culture. 

The Mapuche, Tehuelche, Ona, Guarani, Mataco, Toba, and 

Gauchos are a strong presence in some regions.

But the country’s diversity is also reflected in its 

vast and varied leisure activities: hot springs and spas,  

região. Embora a produção de vinho na Argentina tenha 

uma história recente, a sua fama já atravessou o mundo e 

a sua importância é tal que a festa das vindimas é o mais 

relevante festejo popular da província de Mendoza e de 

todo o país, de uma maneira geral.

Compreender a Argentina é também viajar no tempo, 

conhecendo a riqueza da sua cultura indígena. Mapuches, 

tehuelches, onas, guaranies, matacos, tobas, gaúchos são 

presença marcante em algumas regiões. 

Mas a diversidade do país também se reflete nas imen-

sas atividades de lazer: termas e spas, roteiros gastro-

nómicos, compras nos modernos shoppings ou feiras de 
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culinary tours, shopping in modern shopping centres or 

craft fairs; adventure tourism in almost unexplored ter-

ritories, golf on perfect courses, fishing in all its varieties; 

skiing in excellent resorts; paleontological and archaeo-

logical tourism, etc.

All you need is the desire to discover this country  

so generously endowed with endless riches. To discover 

 it to the rhythm of tango, or to the rhythm of your  

heart’s content...

artesanato; turismo de aventura em territórios quase 

inexplorados, golf em campos perfeitos, pesca em todas 

suas variedades; esqui em excelentes estâncias; turismo 

paleontológico e arqueológico, etc.

Basta vontade para descobrir este país tão genero- 

samente presenteado com riquezas inesgotáveis. 

Descobri-lo ao ritmo do tango, ou ao ritmo do nosso  

próprio desejo…

 1  © emitur \\ 3, 4  © Franco Cappellari \\ 5, 7  © Gustavo sabez Micó 

6 © Frederico García \\ 8, 10, 12  © agencia de Turismo de Córdoba

9 © arelauquen Golf & Country Club Patagonia \\ 11 © andrea ruggeri

13 © lao lao \\ 14 © secretaria de Turismo de Mendoza

15 © Paolo Petrignani \\ 16 ©istock
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O cérebro tem cem mil milhões de células. Os neurónios, 

as células do cérebro, comunicam uns com os outros, senda 

a informação transmitida por mensageiros especiais, cha-

mados neurotransmissores. Estes mensageiros são for-

mados por aminoácidos, precisamente aquilo que forma 

as proteínas, uma palavra bem nossa conhecida e asso-

ciada a alimentos como a carne, o peixe e os laticínios, no 

reino animal, e a soja e as leguminosas no reino vegetal. Mas 

para que os aminoácidos sejam transformados em neu- 

rotransmissores é preciso a intervenção das vitaminas 

e dos sais minerais. Se alguma dúvida poderia existir de 

que o cérebro também come, por esta altura estaria to- 

talmente eliminada. A alimentação serve, precisamente, 

para alimentar todas as células que compõem o nosso cor-

po, e o cérebro não é exceção.

As dietas loucas que eliminam totalmente os hidratos 

de carbono têm efeitos muito desagradáveis, quer ao nível 

da energia como do humor, deixando as pessoas infelizes 

e rabugentas. Os hidratos de carbono transformam-se em 

glicose, que é utilizada pelo organismo para produzir ener-

gia para responder ao esforço físico e intelectual, ou apenas 

para manter o correto funcionamento dos nossos órgãos 

e sistemas. É por esta razão que os níveis glicémicos do 

sangue devem manter-se estáveis no organismo, e ex-

plica o motivo por que oscilações repentinas de glicemia, 

conhecidas como hipoglicemia ou hiperglicemia, podem 

provocar, entre outros sintomas, confusão mental. 

Os hidratos de carbono ajudam a estimular a produção 

de uma substância fulcral do cérebro, denominada seroto-

nina, que controla as emoções. A serotonina é um dos três 

principais mensageiros do cérebro e a sua falta pode condu-

zir a alterações de humor e a depressão. Mas a produção de 

serotonina também interfere no mecanismo de saciedade 

e influi na quantidade de alimento que ingerimos. Quando 

se produz serotonina e esta fica ativa no cérebro, produz-se 

uma sensação de bem-estar. Esta sensação de satisfação 

acontece mesmo sem o estômago estar cheio, pelo que a 

serotonina é também importante para controlar o apetite e 

impedir que se coma mais do que aquilo que se deve. 

O nosso cérebro precisa de ser alimentado, e é tão mais 

saudável quanto mais equilibrada for a forma como nos 

alimentamos. Uma boa alimentação estimula a inteligên-

cia, aguça a memória, melhora o humor, fortalece a con-

centração, mantém o cérebro jovem e a mente ágil, e é até 

importante para a estabilidade emocional.

alimentar o Cérebro

The brain has one hundred billion cells. Neurons, the 

brain’s cells, communicate with each other, with the in-

formation conveyed by special messengers called neu-

rotransmitters. These messengers are made up of amino 

acids, precisely what makes proteins, a word that we are all 

familiar with and associated with foods such as meat, fish 

and dairy products in the animal kingdom, and soybeans 

and legumes in the plant kingdom. But for amino acids to 

be transformed into neurotransmitters they need the in-

tervention of vitamins and mineral salts. Any doubt as to 

whether the brain eats too has long since been cleared up. 

Eating serves, precisely, to feed all the cells that make up 

our body and the brain is no exception.

Crazy diets that completely remove all carbohydrates 

have very unpleasant effects, both in terms of energy and 

mood, making people miserable and grumpy. Carbohy-

drates are transformed into glucose, which is used by the 

body to produce energy to meet the physical and intellec-

tual effort, or just to maintain the proper functioning of our 

organs and systems. It is for this reason that blood sugar 

levels should remain stable in the body, and explains why 

sudden fluctuations in blood sugar, known as hypoglycae-

mia or hyperglycaemia, can lead to, among other symp-

toms, mental confusion.

Carbohydrates help stimulate the production of a core 

substance of the brain called serotonin, which controls the 

emotions. Serotonin is one of the three main messengers 

of the brain and any lack of it can lead to mood swings and 

depression. But the production of serotonin also affects the 

mechanism telling you when you are full and influences 

the amount of food we eat. When serotonin is produced 

and this remains active in the brain, it produces a feeling of 

well being. This sense of satisfaction occurs even without 

the stomach being full, whereby serotonin is also impor-

tant in controlling the appetite and preventing us from eat-

ing more than we should.

Our brain needs to be fed. The more balanced diet we 

have the healthier it becomes. Good nutrition boosts intel-

ligence, sharpens memory, improves mood, strengthens 

concentration, keeps the brain young and the mind agile, 

and it is also important for emotional stability.

OPiNiãO \\ OPiNiON

Feeding the brain

humbeRto bARbosA
especialista em Nutrição e longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
specialist in Nutrition and longevity | Founder of the Clínica do Tempo
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Not only the largest emirate of the United Arab  

Emirates, but also the name of the city that holds the  

capital of the Emirate and the federal capital of the States 

- Abu Dhabi dazzles on every level.

In the city, icons of the 21st century, such as the great 

skyscrapers, flank the Corniche, the coastline lapped by 

stunning turquoise waters of the Persian Gulf, and where 

inhabitants enjoy moments of relaxation on the beach 

and the many cycle, skating or foot paths.

The cosmopolitan and modern environment the city  

exudes, mirrored in one of the most irreverent and spar-

kling hotels, the Yas Viceroy Abu Dhabi, located on the 

magnificent Yas Island, a huge leisure and entertain-

ment hub with several shopping malls, the Ferrari World 

Não só o maior emirado dos Emirados Árabes Unidos, 

mas também nome da cidade que reserva em si mesma 

a capital do Emirato e a capital federal dos Estados – Abu 

Dhabi deslumbra e deixa-se deslumbrar.

Na cidade, ícones do século XXI, como os grandes arra-

nha-céus, flanqueiam a Corniche, a linha costeira banhada 

pelas surpreendentes águas azul-turquesa do Golfo  

Pérsico e onde os habitantes desfrutam de momentos de 

descontração na praia e nos vários passeios de bicicleta, 

patins ou a pé.

O ambiente cosmopolita e moderno que a cidade exala, 

espelhado num dos hotéis mais irreverentes e cintilan-

tes, o Yas Viceroy Abu Dhabi, situado na grandiosa Yas 

Island, um imenso pólo de entretenimento e lazer com 

aBu dHaBi
atração das arábias

arabian allure
TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDas PHOTOGraPHY GiVeN aBU DHaBi TOUrisM aUTHOriTY 

CiTY BreaK 



diversos shoppings, o Ferrari World Abu Dhabi, jardins, 

marina, campo de golfe e o circuito Yas Marina, reflete-se  

igualmente na ilha Saadiyat. Construída de raiz para o 

efeito, irá ter a maior concentração mundial das principais 

instituições culturais como o Museu Nacional de Zayed, o 

Louvre Abu Dhabi, o Abu Dhabi Guggenheim, um centro 

de artes performativas e um museu marítimo, além do 

fabuloso Saadiyat Beach Golf Club desenhado pelo mítico 

Gary Player. 

No entanto, a autêntica arquitetura árabe e islâmica não 

foi, nem é esquecida, pelo que a passagem pela Grande 

Mesquita do Sheikh Zayed, uma das maiores do mundo, 

torna-se obrigatória e deveras muito inspiradora. 

Em direção a Este, a cidade de Al Ain, conhecida por 

«Cidade Jardim» devido à sua intensa vegetação, é tam-

bém o centro patrimonial do Emirado Abu Dhabi, com 

imensos locais históricos, museus e os tradicionais souks, 

mercados ao ar livre onde pode entrar em contacto com os 

genuínos sabores e aromas arábicos. 

Rumando para Ocidente encontramos Al Gharbia, uma 

região de beleza natural única onde as mais altas dunas 

de areia de todo o globo encontram o mar numa imensa e 

maravilhosa orla costeira.

Abu Dhabi garante uma envolvência absolutamente 

vertiginosa, encantando tudo e todos graças à perfeita 

simbiose do universo islâmico com as vivências ociden-

tais que conseguiram alcançar.

Abu Dhabi, gardens, marina, golf course and the Yas  

Marina circuit, is also reflected in Saadiyat Island. Built 

from scratch for this purpose, it will have the world’s 

largest concentration of major cultural institutions such 

as Zayed National Museum, the Louvre Abu Dhabi, the 

Guggenheim Abu Dhabi, a performing arts centre and 

a maritime museum, as well as the fabulous Saadiyat 

Beach Golf Club, designed by the legendary Gary Player.

However, authentic Arab and Islamic architecture has 

not been, and is not forgotten, whereby a trip to the Sheikh 

Zayed Grand Mosque, one of the largest in the world,  

becomes a must and indeed very inspiring.

Heading eastwards, the city of Al Ain, known as  

«Garden City» because of its lush vegetation, is also the 

heritage heart of Abu Dhabi Emirate, with many histori-

cal sites, museums and traditional souks, outdoor mar-

kets where you can experience genuine Arab flavours  

and aromas.

Heading west, you find Al Gharbia, a region of unique 

natural beauty where the highest sand dunes of the en-

tire globe meet the sea on a huge and wonderful coastline.

Abu Dhabi ensures absolutely dizzying surroundings, 

charming everyone and everything thanks to the perfect 

harmony of the Islamic universe with Western experi-

ences that has managed to be achieved.

© Bjorn Moerman – asymptote architecture & Yas Viceroy abu Dhabi 
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Hermès
primaVera/Verão  sprinG/summer

Sugestões do masculino
masculine Suggestions

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN HerMès

TeNDêNCias \\ TreNDs
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www.hermes.com

French brand Hermès proposes a women’s collection for 

the coming spring/summer season featuring pieces that 

have been inspired by the male wardrobe.

With a dose of simplicity, flexibility and relaxation, 

the cuts appear unpretentious, with geometric and very 

graphic features.

Among the colours, shades of honey, rust, cinna-

mon and toasted orange are combined with beige, black 

and white, while cobalt blue and redcurrant is joined by 

emerald green and ultraviolet.

Cashmeres, cottons, linens and various kinds of silk are 

shaped to create a very bright and colourful collection, 

which is adorned with shoulder bags with simple sandals.

A marca francesa Hermès propõe para a próxima 

primavera/verão uma linha para mulher cujas peças fo-

ram inspiradas no guarda-roupa masculino.

Com alguma dose de simplicidade, flexibilidade e 

descontração, os talhes revelam-se despretensiosos, com 

feições geométricas e muito gráficas.

Entre as cores, os tons de mel, ferrugem, canela e laranja 

torrado aliam-se ao cru, negro e branco enquanto o azul-

-cobalto e a groselha preta unem-se ao verde-esmeralda 

e ao ultravioleta.

Caxemiras, algodões, linhos e vários tipos de seda 

moldam-se para uma coleção muito alegre e colorida que 

se ornamenta com malas de tiracolo e sandálias minimais. 
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After founding the legendary jewellery brand in 1858, 

Frédéric Boucheron decided that number 26 Place 

Vendôme in Paris, would be the perfect place to establish 

the first house of jewellery.

The decisive factor behind this discerning choice 

was the entry of light through the large windows of the 

two-storey building, thus ensuring the stunning pieces 

of jewellery created by Boucheron could sparkle even 

more brightly.

BoucHeron
lOJa \\ sTOre

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFias CeDiDas PHOTOGraPHY GiVeN BOUCHerON

Glamour Dourado
Golden Glamour

Depois de fundar em 1858 a lendária marca de joalharia, 

Frédéric Boucheron decidiu que o número 26 da Praça 

Vêndome, em Paris, seria o local perfeito para estabelecer 

a primeira casa de joias. 

A escolha, criteriosa, teve como elemento determi-

nante a entrada de luz pelas amplas janelas do edifício 

de dois andares, incidindo assim um brilho mais avul-

tado para as deslumbrantes peças de joalharia criadas 

pela Boucheron.
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In 2011, 118 years later, the legendary boutique has reo-

pened with a new soul and face, while maintaining a spar-

kling and very sensual luxury.

The 200 square meters of the site have been carefully 

renovated, preserving the historical features of the building 

in combining modern décor with oak wood carvings dating 

from the 19th century and in restoring a crystal chandelier 

purchased by Frédéric Boucheron, intensifying its impor-

tance by placing it in the centre of the ground floor.

Among the great display rooms of stunning Boucheron 

necklaces, bracelets, rings and watches over the two floors, 

there are also private rooms for more discreet clients.

However, it is the gold-framed display cases that most 

embellish and feminise the store by bringing to the inte-

rior an atmosphere of elegance and sensuality through the 

rays of light from outside that highlight the stunning and 

compelling cuts of a Boucheron piece of jewellery from the 

beautiful fuchsia silk canvas.

To discover this welcoming femininity just fol-

low the golden reflections let out by the mythical 26 

Place Vendôme. 

Em 2011, 118 anos depois, a lendária boutique reabriu de 

alma e cara renovada, mantendo no entanto um luxo cinti-

lante e muito sensual.

Os 200 m² do espaço foram remodelados com zelo, pre-

servando os marcos históricos do edifício ao combinar 

uma decoração moderna com os talhes de madeira de 

carvalho do séc. XIX e ao restaurar um lustre de cristal 

adquirido por Frédéric Boucheron, adensando a sua im-

portância colocando-o no centro do piso térreo. 

Entre salões de exibição dos fantásticos colares, pulsei-

ras, anéis e relógios Boucheron ao longo dos dois andares, 

há ainda salas privadas para clientes mais discretos.

Contudo, são as vitrinas com molduras em ouro que 

mais embelezam e feminizam a loja ao trazerem para o 

interior uma atmosfera de elegância e volúpia através 

dos raios de luz exterior que destacam da tela de seda fú-

chsia os deslumbrantes e incontornáveis talhes de uma 

joia Boucheron. 

Para descobrir esta feminilidade acolhedora bas-

ta seguir os reflexos dourados do mítico número 26 da 

Praça Vêndome.
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narciso 
rodriGuez

a Feminilidade acima de Tudo
Femininity above all Else 

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN NarCisO rODriGUez 

DesiGN De MODa \\ FasHiON DesiGN

Latin blood and fashion run through his veins. Son of 

Cuban immigrants in the United States of America, Narciso 

Rodriguez grew up in a poor part of New Jersey, but, despite 

his parents not looking to keenly on his desire to head for 

a career in fashion, he went on to study at the famous Par-

sons New School of Design in New York.

He has worked with some of the most respected design-

ers from around the world, such as Donna Karan, Calvin 

Klein, and also spent time at famous French fashion house 

Cerrutti and also at Spain’s Loewe.

A latinidade, e também a moda, está-lhe no sangue! 

Filho de cubanos emigrados nos Estados Unidos da 

América, Narciso Rodriguez cresceu num ambiente po-

bre de New Jersey, mas, apesar de os pais não aceitarem 

com muito agrado o seu desejo de enveredar pelo mundo 

da moda, seguiu os seus estudos na famosa Parsons New 

School of Design, em Nova Iorque. 

Trabalhou com alguns dos mais conceituados estilistas 

de todo o mundo como Donna Karan, Calvin Klein, pas- 

sando pela famosa casa francesa Cerrutti e ainda pela 

espanhola Loewe.
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Depois de em 1997 ter apresentado a sua primeira co-

leção, tendo recebido de imediato o galardão de ‘Melhor 

Novo Designer’ pelos Prémios de Moda de Nova Iorque 

da Vogue/VH1 e o prémio Perry Ellis, como melhor novo 

estilista pelo Conselho de Estilistas de Moda da América, 

Narciso Rodriguez lançou oficialmente a sua marca em 

2001, regressando ao seu ponto de partida: Nova Iorque, 

que é igualmente uma das suas fontes de inspiração. 

A criatividade do designer centra-se numa constan-

te dualidade pelo que o que o atrai é o desafio constante 

de criar um equilíbrio único entre os extremos. Entre os 

vários opostos, Narciso Rodriguez fascina-se pela frenéti-

ca e mutante vida, energia e ritmo das ruas da Big Apple, 

ao mesmo tempo que admira a naturalidade com que o 

antigo e o novo, as montanhas e a praia compõem a ci-

dade maravilhosa que o Rio de Janeiro é e onde vai com 

muita frequência. 

A par destas inspirações, a arte é outro elemento crucial 

no seu trabalho porque «o processo criativo envolve inte-

lecto, uma estética específica e um instinto», sendo pu- 

ramente «beleza e inovação visual», tal como a moda. 

After having presented his first collection in 1997 and 

immediately receiving the ‘Best New Designer’ award 

at the Vogue/VH1 New York Fashion Awards and the 

Perry Ellis award, as best new designer from the Council of 

Fashion Designers of America, Narciso Rodriguez officially 

launched his brand in 2001, returning to his starting point: 

New York, which is also one of his sources of inspiration.

The designer’s creativity is focused on a constant duality 

in that what attracts him is the constant challenge of creat-

ing a unique balance between extremes. Among the many 

opposites, Narciso Rodriguez is fascinated by frenetic, ev-

er-changing life, the energy and rhythm of the streets of 

the Big Apple, while admiring the natural ease with which 

old and new, mountains and beach make up the wonderful 

city that is Rio de Janeiro, which he often visits.

Joining these inspirations, art is another crucial ele-

ment in his work because «the creative process involves 

intellect, specific aesthetics and instinct,» as it is purely 

«beauty and visual innovation,» just like fashion.
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www.narcisorodriguez.com

Deste modo, o seu look pauta-se por uma elegância 

ultramoderna onde cores fortes, formas arquitetónicas e 

tecidos luxuosos compõem peças sensuais, esculturais 

e distintas, um misto do pragmatismo americano com a 

reinterpretação da tradição clássica europeia.  Será por 

isso e muito mais que personalidades como Sarah Jessica 

Parker, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Scarlett Johannson 

e ainda a primeira-dama americana Michelle Obama são 

fãs dos seus modelos.

Entre linhas e tecidos, Narciso Rodriguez fez evoluir a 

sua marca para o mundo da perfumaria onde descobriu no 

almíscar a nota essencial para todas as suas fragrâncias. 

Interpretando-o como símbolo da feminilidade moderna, 

afirmando uma sensualidade selvagem em simultâneo 

com uma pureza requintada, o almíscar tornou-se na assi-

natura da linha de perfumes, estando por isso presente na 

mais recente edição limitada da marca: Narciso Rodriguez 

For Her Eau de Parfum e Eau de Toilette Delicate.

Porque pensa sobretudo nas e para as mulheres, Narciso 

Rodriguez acredita que a feminilidade «tem de partir de 

dentro para ser autêntica e quando assim é torna-se numa 

verdadeira qualidade atemporal» sendo assim é um ge-

nuíno «equilibro de autoconhecimento, força de caráter, 

confiança, inteligência, juntamente com beleza, graça, in-

teligência emocional, intuição e vulnerabilidade». 

As a result, his look is guided by an ultra-modern el-

egance where strong colours, architectural shapes and 

luxurious fabrics create sensual, sculptural and distinct 

design pieces, a mix of American pragmatism with the re-

interpretation of the classical European tradition. For this 

reason and many more personalities such as Sarah Jessica 

Parker, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Scarlett Johannson 

and also America’s first lady Michelle Obama are fans of 

his clothes.

Between ranges and fabrics, Narciso Rodriguez has de-

veloped his brand into the world of perfumery where he 

discovered in musk the essential note for all his fragrances. 

Interpreting it as a symbol of modern femininity, asserting 

a wild sensuality at the same time as an exquisite purity, 

musk has become the signature aroma within his range 

of perfumes, and is therefore present in the latest limited 

edition from the brand: Narciso Rodriguez For Her Eau de 

Parfum and Eau de Toilette Delicate.

As he thinks primarily about and for women, Narciso 

Rodriguez believes that femininity «has to come from 

inside to be authentic and when it does it becomes a real 

timeless quality» and therefore a genuine «balance of 

self-knowledge, strength of character, confidence, intel-

ligence, along with beauty, grace, emotional intelligence, 

intuition and vulnerability.»

www.bowers-wilkins.com

Considerados os Auscultadores Europeus do Ano 2011- 

-2012 nos prémios Eisa, estes P5 Mobile da Bowers & 

Wilkins garantem uma reprodução sonora de alta qua-

lidade, graças ao excelente isolamento de ruído de 

que dispõem. As suas almofadas de couro verdadeiro 

garantem maior conforto, e o controlo remoto com micro-

fone da Apple pressupõe o usufruto de mãos-livres para a 

gestão de chamadas. Para além disso, o seu design atrativo 

vai permitir-lhe estar sempre na moda.

Considered the European Headphones of the Year 2011- 

-2012 at the Eisa awards, these P5 Mobile from Bowers & 

Wilkins ensure a high quality sound reproduction thanks 

to the excellent noise insulation they have. Their real 

leather cushions provide greater comfort, and remote con-

trol with microphone from Apple allows for the enjoyment 

of hands-free calls. In addition, its attractive design will 

ensure that it will always be in fashion.

P5 Mobile hi-fi headPhones
aUDiçãO \\ HeariNG

5 SENTiDoS \\ 5 SENSES
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www.montblanc.com 

o Pétalas de Rosa, da coleção Princesa Grace do Mónaco, 

da Montblanc, é um relógio que honra a graciosidade e 

o gosto refinado de Grace Kelly. De silhueta fina e bele-

za clássica, este relógio, em ouro de 18 quilates e pedras 

preciosas de 8 carates, é composto por belas, perfeitas e 

sensuais pétalas de rosa, desenhadas em diferentes níveis 

e ângulos, para criar dinamismo e vida.

Rose Petals, from the Princess Grace of Monaco collection, 

from Montblanc, is a watch that honours the gracefulness 

and refined taste of Grace Kelly. With its fine silhouette and 

classic beauty, this watch, in 18 carat gold and with eight 

carat precious stones, is composed of beautiful, sensual 

and perfect rose petals, drawn at different levels and an-

gles to create dynamism and life.

PRincesa GRace do Mónaco 
VisãO \\ siGHT

www.bulgari.com 

A nova fragrância da Bulgari evoca dias de Sol, céu claro 

e cores vibrantes. A luminosidade e a vitalidade do coral 

vermelho são a inspiração para este Omnia Coral, um eau 

de toilette que combina a luminosidade perfumada das 

notas florais com a transparência fresca dos frutos su- 

culentos, numa declaração de vitalidade especialmen-

te dirigida a mulheres que estejam prontas para abraçar 

o verão.

The new fragrance from Bulgari evokes sunny days, clear 

skies and vibrant colours. The lustre and vitality of red cor-

al are the inspiration for this Omnia Coral, an eau de toilette 

that combines the perfumed glow of floral notes with the 

fresh transparency of juicy fruits, in a statement of vitality 

especially aimed at women who are ready to embrace 

the summer.

oMnia coRal
OlFaTO \\ sMell

114 \\  Villas&Golfe
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www.lancel.com

A coleção de malas Brigitte Bardot, da Lancel, é uma ho-

menagem à feminilidade, glamour e sensualidade da 

atriz e cantora francesa. Disponível em cores tão distintas, 

como amarelo, vermelho, laranja, cinza e preto, as malas 

possuem vários bolsos, interiores e exteriores, para que se 

possa lá guardar tudo aquilo que é indispensável no dia a 

dia de uma mulher moderna.

The Brigitte Bardot collection of bags, from Lancel, is a trib-

ute to the femininity, glamour and sensuality of the French 

actress and singer. Available in a choice of colours, such 

as yellow, red, orange, gray and black, the bags have sev-

eral pockets, inside and outside, providing ample space for 

everything modern women need in daily life. 

bRiGitte baRdot 
TaTO \\ TOUCH

Extravagante, misterioso e apaixonado. Assim é o cham-

panhe Palmes d’Or, de Nicolas Feuillatte, que se apre-

senta numa elegante garrafa negra evocativa de pérolas 

negras. A versão vintage de 1999 tem uma seleção cri-

teriosa de chardonnay e pinot noir, que na boca revelam 

um sabor limpo, com um final longo e impressionante. O 

Palmes d’Or é um excelente acompanhamento para en-

tradas e mariscos. 

Extravagant, mysterious and passionate. This is Palmes 

d’Or Champagne, by Nicolas Feuillatte, which comes in a 

sleek black bottle, evocative of black pearls. The vintage 

1999 version has a careful selection of chardonnay and 

pinot noir, which reveal a clean taste in the palate, followed 

by a long and impressive finish. The Palmes d’Or is perfect 

to drink with starters and shellfish.

www.feuillatte.com

PalMes d’oR
PalaDar \\ TasTe
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GracinHa ViterBo
DeCOraçãO \\ DeCOraTiON

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY FraNCisCO alMeiDa Dias

Espaços com Vida
Spaces with life
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www.gviterbo.com

international branches - Viterbo Interior Design Africa/

Asia/Americas.

Gracinha Viterbo’s intense dedication to interior design 

has already earned her two International Property Awards, 

which pay tribute to decoration excellence on an interna-

tional level.

In addition, the New York Times also chose the Bela Vista 

Hotel & Spa, located in Praia da Rocha in Portimão, the 

Algarve, as one of 45 destinations to visit in 2012, once 

again recognizing the chic and glamorous work the de-

signer used in various areas of the hotel.

It can thus be expected that every environment created 

by Gracinha Viterbo is flooded with LIFE, setting new trends 

rather than following them.

A dedicação intensa de Gracinha Viterbo ao design 

de interiores já lhe valeu dois International Property 

Awards que distinguem grandes valores da decoração a 

nível internacional.

Além disso, o jornal New York Times elegeu igualmen-

te o Bela Vista Hotel & Spa, situado na praia da Rocha, em 

Portimão, Algarve, como um dos 45 destinos a visitar em 

2012, reconhecendo uma vez mais o trabalho chique e gla-

moroso que a designer aplicou nos vários espaços do hotel. 

Será assim de esperar que cada ambiente criado por 

Gracinha Viterbo se inunde de VIDA, definindo novas ten-

dências em vez de as seguir. 

She grew up in the world of decoration and saw her re-

flection in it. Gracinha Viterbo followed in the footsteps of 

her mother, Graça Viterbo, and found that she totally iden-

tified with this world.

Over 12 years working in the Graça Viterbo Interior 

Design studio, Gracinha highlights emotion as the driving 

force in every project, ensuring that each of them contrib-

utes to her personal development, but also because they 

create bonds with clients who appreciate her work and 

end up coming back.

Although each decorative project has its individual chal-

lenges, Gracinha believes that one thing that is never lack-

ing in a project she has designed, or that her mother has 

designed, is LIFE, a word that also represents the brand’s 

Cresceu no mundo da decoração e nele viu o seu reflexo. 

Gracinha Viterbo seguiu as pisadas da mãe, Graça Viterbo, 

e viu-se totalmente identificada com este mundo.

Ao longo de 12 anos de trabalho no ateliê Graça Viterbo 

Interior Design, Gracinha destaca a emoção como elemen-

to condutor de todos os projetos, garantindo que cada um 

deles contribui para o seu desenvolvimento pessoal, mas 

também porque criam laços com os clientes que gostam 

do seu desempenho e acabam por voltar.

Embora cada programa decorativo tenha os seus desafios 

particulares, Gracinha acredita que o que nunca falta num 

projeto assinado por si, ou pela sua mãe, é VIDA, palavra 

que representa igualmente os braços internacionais da 

marca – Viterbo Interior Design Africa/Asia/Americas. 

© Frederic Ducout
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Verdura – spa
Jardim de Descansos mil

Garden of pure relaxation

Entre o perfume primaveril das flores a desabrochar, o 

odor da relva fresca acabada de cortar e o encanto do sol 

a abrilhantar um farto olival na costa sudoeste da Sicília, 

podemos desfrutar de momentos de pura serenidade com 

direito a mimar o corpo e, por consequência, a acalmar 

o espírito.

O fantástico spa do Verdura Golf & Spa Resort oferece 

um excelso bem-estar assente numa filosofia holística, 

ou seja, concebe o indivíduo como um todo e não apenas 

como uma soma de partes.

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN rOCCO FOrTe HOTels

WellNess & sPa

Among the scent of spring flowers blooming, the smell 

of freshly cut grass and the charm of the sun beam-

ing down on a rich olive grove on the southwest coast of 

Sicily, you can enjoy moments of pure serenity with the 

body pampered and as a result the mind calmed.

The fantastic spa of the Verdura Golf & Spa Resort offers 

outstanding well-being based on a holistic philosophy, 

that is to say it sees the individual as a whole and not just 

as a sum of parts.
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To help the visitor to be understood to the full, the 

Verdura - Spa has a range of treatments, which, using or-

ganic products native to the Italian region, such as sea salt, 

seaweed, mud and pure olive oil, focus on four key areas: 

anti-aging, fitness, detoxifying and thalassotherapy.

Developing around an outdoor courtyard, the spa has 

several treatment rooms, including spaces for treatments 

as a couple. There is also an indoor 25-metre swimming 

pool, a large hammam, saunas, gym, beauty centre and 

Para ajudar a que o visitante seja entendido na sua ple-

nitude, o Verdura – Spa possui um conjunto de tratamentos 

que, através de produtos orgânicos e autóctones da região 

italiana, como o sal marinho, algas, lamas e o azeite puro, 

se enfocam em quatro áreas-chave: antienvelhecimento, 

fitness, desintoxicante e talassoterapia.

Em redor de um pátio ao ar livre, o spa dispõe de várias 

salas de tratamentos, inclusive espaços para tratamentos 

de casal. Existe ainda uma piscina coberta de 25 metros, 

four wonderful outdoor thalassotherapy pools, which, at 

a temperature of between 25º and 37ºC, with different salt 

and mineral densities, waterfalls and whirlpools, help tone, 

moisturize and revitalize the skin.

After a peaceful rest, what could be better than enjoying 

a refreshing fruit and vegetable juice, an aromatic infusion 

or a light meal at the Spa Bar enjoying the tranquil beauty 

of the surrounding gardens.

um amplo hamman, saunas, ginásio, centro de beleza e 

quatro maravilhosas piscinas exteriores de talassoterapia 

que, entre os 25º e os 37º de temperatura, com diferentes 

densidades de sal e minerais, cascatas e hidromassagens 

ajudam a tonificar, hidratar e revitalizar a pele.

Depois de um pacato descanso, nada como saborear um 

revigorante sumo de frutas e vegetais, uma aromática in-

fusão ou uma ligeira refeição no Spa Bar apreciando a be-

leza tranquila dos jardins envolventes.
www.verduraresort.com
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É possível perder a barriga 
sem sacrifício

you can lose your tummy 
without sacrifice

saúDe \\ HealTH

PUB

Mudam-se os tempos, novas tecnologias são descober-

tas. Se antes só era possível eliminar de forma definitiva a 

gordura corporal através da cirurgia plástica, hoje em dia já 

há soluções não-invasivas para acabar de vez com a bar-

riga. Chama-se Liposhaper e é a nova forma de destruir a 

gordura localizada sem necessidade de uma intervenção 

cirúrgica, sem cortes, sem anestesia, sem dor e sem tempo 

de recuperação.

São boas notícias para ficar em forma sem sofrimento. 

Em 2008 o especialista em Nutrição Humberto Barbosa 

apresentou aos portugueses a nova técnica que permi-

te alcançar os efeitos de uma lipoaspiração, mas sem os 

inconvenientes de uma operação cirúrgica. Chama-se 

Liposhaper e já resolveu o problema da gordura localizada a 

milhares de pessoas desde a abertura da Clínica do Tempo, 

tanto homens como mulheres. O público aderiu a esta 

nova intervenção não-invasiva, que se reflete em reduções 

de medidas corporais que andam à volta de menos 10 cm 

no decurso do tratamento, tendo já passado pela Clínica do 

Tempo mais de 28 mil utilizadores. 

Para ter a noção do que são menos 10 centímetros na 

sua anca ou barriga, encoste a boca de um vulgar copo 

de água ao corpo… e veja a quantidade de gordura que é 

eliminada. Reflete-se em descidas acentuadas no número 

de roupa, qualquer coisa como passar de um 42 para um 

36, ou de um XL para um M.

 «É natural que esta tecnologia cative tanta gente», ex-

plica Humberto Barbosa.  «Por um lado, porque realmente 

a gordura localizada é extremamente resistente, sendo di-

fícil eliminá-la apenas com exercício e educação alimen-

tar. Qualquer pessoa que ande a lutar no ginásio contra a 

barriga há já alguns meses, (principalmente uma mulher, 

porque são elas quem mais dificuldade tem em diminuir 

o abdómen), sabe que a redução do perímetro abdominal 

não se resolve apenas com transpiração. É necessário ter 

um plano combinado de nutrição e de tratamento locali-

zado eficiente. Depois, porque os resultados do Liposhaper 

são muito rápidos e eficazes, notando-se uma diferença 

corporal imediata, que se vai acentuando ainda mais ao 

longo do primeiro mês e ao longo dos três meses seguin-

tes», refere o especialista em Nutrição. «Estes dois fatores 

tornam o tratamento ideal para quem quer regressar rapi-

damente à boa forma física, perdendo a barriga ou a cintu-

ra, por exemplo, e provocando um aumento de autoestima 

quase imediato. Mas a vertente da saúde também é muito 

importante, pois já todos sabemos que ter barriga é sinó-

nimo de risco aumentado de sofrer doenças cardiovas-

culares. Com certeza todos nos lembramos das grandes 

campanhas da Fundação Portuguesa de Cardiologia para 

acabar com os “barrigudos”. Se é possível diminuir dras-

ticamente esse risco em poucas horas, então está criado o 

cenário ideal, que une a saúde à estética.»

Times change, new technologies are discovered. Before 

you could only definitively remove body fat through plastic 

surgery, but today there are non-invasive solutions for get-

ting rid of your tummy. Its name is Liposhaper and it is the 

new way to destroy localized fat without surgery, without 

incisions or anaesthesia, without pain and without recov-

ery time.

This is good news for staying in shape without any suf-

fering. In 2008, nutrition specialist Humberto Barbosa pre-

sented the Portuguese with a new technique that enables 

the achievement of the effects of liposuction, but without 

the drawbacks of a surgical operation. The technique is 

known as Liposhaper and it has already solved the prob-

lem of localized fat in thousands of people since the open-

ing of the Clínica do Tempo, in both men and women.

The public has warmed to this new non-invasive treat-

ment, which is reflected in body measurement reductions 

of around 10 cm during the treatment, with more than 

28000 users having already passed through the doors of 

the Clínica do Tempo.

To get a notion of what 10 centimetres less on your hips 

or tummy means, place the mouth of an ordinary glass of 

water onto your body... and see the amount of fat that is 

removed. It is reflected in marked decreases in dress size, 

something like dropping from size 16 to size 10, or from 

XL to M.

 «It’s only natural that this technology captivates so 

many people,» explains Humberto Barbosa. «On one 

hand, because localized fat really is extremely resistant, 

and difficult to remove only with exercise and nutritional 

education. Anyone fighting a battle against their tummy 

in the gym for a few months ago, (especially women, 

because they find it much more difficult to reduce the ab-

domen area), knows that sweat is not enough to reduce 

your waist circumference. You have to have a nutrition 

plan that is combined with an effective localised treat-

ment. Then, because the results of the Liposhaper are very 

fast and effective, with an immediate change to your body 

noticeable that will further increases over the first month 

and over the next three months,» says the expert on nu-

trition. «These two factors make it the ideal treatment for 

anyone who wants a swift return to good physical shape, 

losing the tummy or the waist, for example, and producing 

an almost immediate boost to self-esteem. But the aspect 

of health is also very important because we all know that 

having a tummy is synonymous with an increased risk of 

cardiovascular disease. We surely all remember the major 

campaigns made by the Portuguese Cardiology Foundation 

to put an end to ‘potbellies’. If it is possible to drastically re-

duce this risk in a few hours, then the ideal scenario has 

surely been created, linking health to aesthetics.»
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Menos medidas, mais saúde e mais beleza

Perder o peso a mais e a gordura localizada, instalada e 

resistente, não significa apenas ficar com um aspeto me-

lhor, mais adequado aos padrões de beleza socialmente 

aceites. Significa, também, e mais importante ainda, ga-

nhar saúde, energia e autoestima.

Todo o excesso de gordura no organismo é prejudicial, 

sobrecarregando os órgãos, o sistema vascular e os os-

sos. A gordura mais perigosa é aquela que se concentra na 

barriga e que aumenta o risco de sofrer de doenças car- 

diovasculares, além de ser um contributo para níveis 

aumentados de colesterol e de glicemia, o que provoca 

a diabetes.

A alimentação equilibrada é o fundamento de uma 

vida saudável. Como refere Humberto Barbosa, «somos 

o que comemos, e isso é uma realidade. Se comemos mal 

somos doentes e temos excesso de peso, se comemos 

bem, mantemos ou regressamos a um peso conveniente, 

aumentamos a nossa energia, a nossa saúde e a nossa re-

sistência às doenças».

less action, more health, more beauty

Losing weight and localised fat that is tough to get rid of, 

doesn’t just mean ending up with a better look, more ap-

propriate to socially accepted standards of beauty. It also 

means, more importantly, gaining in health, energy and 

self-esteem.

All excess body fat is bad, overloading the organs, the 

vascular system and bones. The most dangerous fat is 

fat concentrated around the tummy, increasing the risk 

of cardiovascular disease, as well as contributing to in-

creased levels of cholesterol and blood sugar, which 

causes diabetes.

A balanced diet is the basis for a healthy life. As 

Humberto Barbosa explains, «we are what we eat, and 

this is a reality. If you eat badly you become ill and over-

weight, if you eat well, you stick to or return to an appropri-

ate weight, increasing energy and health levels and your 

resistance to disease».

Precisamente por isto, na clínica de Humberto Barbosa 

todo o processo é iniciado com uma Consulta de Nutrição: 

«A Reeducação Alimentar e Comportamental é essencial 

para se abraçar um estilo de alimentação e uma filosofia 

de vida que nos conduzem a mais saúde e mais resistência. 

Naturalmente, conseguimos ao mesmo tempo alcançar 

resultados de beleza, porque regressamos a um peso cor-

reto para a nossa compleição física, e aumenta a saúde e, 

logo, o aspeto da pele e do cabelo.»

O Liposhaper existe para complementar esta nova filo-

sofia de vida e de alimentação. Tendo resultados rápidos e 

eficazes, motiva as pessoas a continuarem um plano inte-

ligente de regresso à saúde, porque de imediato gostam de 

ver a modificação corporal e querem manter e potenciar 

esses resultados. Com uma única sessão de Liposhaper 

pode haver até 10 centímetros de redução de medidas cor-

porais nas áreas tratadas, o que pode significar regressar 

ao corpo que tinha aos 20 ou 30 anos. Há casos de redu-

ções localizadas na ordem dos 12 centímetros, princi- 

palmente na zona do abdómen, ancas e pernas. 

«Não queremos apenas retirar a gordura, mas sim ajudar 

quem nos procura a adotar uma filosofia de vida que lhe 

permita nunca mais voltar a ter essa gordura localizada», 

refere Humberto Barbosa. «O interessante é ficarmos sem 

Precisely for this reason, in Humberto Barbosa’s clinic 

the whole process is begun with a nutrition consultation: 

«Food and behavioural re-education is essential to em-

bracing a style of eating and a philosophy of life that lead 

you to better health and more stamina. Of course, you can 

also manage to achieve aesthetic results, as you return to a 

correct weight for your physique, and increase health and 

the way your skin and hair look.»

The Liposhaper exists to complement this new philoso-

phy of life and eating. Enjoying quick and effective results 

motivates people to continue an intelligent return to health 

plan, because they immediately love the changes they can 

see in their body and want to maintain and enhance these 

results. With a single session Liposhaper may result in up 

to a 10-cm reduction in body measurements on treated ar-

eas, which could mean returning to the body you had at 20 

or 30. There are cases of localized reductions of around 12 

cm, especially in the abdomen, legs and hips.

«We don’t just want to remove fat, rather help those 

looking to adopt a philosophy of life that allows them 

to remove this localized fat forever,» says Humberto 

Barbosa. «The interesting thing is that you lose your 

tummy forever. Food is the foundation of everything. 

And no one person should lose weight or reduce body 

Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

barriga para sempre. A alimentação é a base de tudo. E 

não adianta uma pessoa emagrecer ou reduzir medidas 

corporais através do Liposhaper se é para voltar a engordar. 

É importante adotar uma filosofia de vida que permi-

ta perpetuar os bons resultados. Afinal, o mais difícil nós 

ajudamosa resolver, depois é manter os bons resultados. E 

isto consegue-se através de uma higiene de vida que vai 

desde a educação alimentar à prática de exercício mode-

rado, como as caminhadas, por exemplo.»

No fundo, trata-se de uma questão de conta, peso e me-

dida: depois de reduzir centímetros de forma não-invasiva, 

sem cortes, sem anestesia e sem dor, há que manter um 

estilo de vida saudável, o peso corporal nos parâmetros 

ideais para cada constituição física e combater o seden-

tarismo. Por último, há ainda a parte mais interessante do 

tratamento: depois de perder a barriga, é só levantar-se da 

marquesa e fazer toda a vida normal, ir às compras ou à 

praia, sem dores e sem marcas.

measurements through Liposhaper if you put it all back 

on afterwards. It is important to adopt a philosophy of life 

that allows you to keep up the good results. After all, we 

help to solve the most difficult part, then it’s up to you to 

keep up the good results. And this is achieved through a 

healthy life ranging from nutrition education to the prac-

tice of moderate exercise, such as walking, for example.»

Basically, this is all about calculation, weight and meas-

uring: after reducing centimetres in a non-invasive way, 

without incisions, without anaesthesia and pain free, you 

have to maintain a healthy lifestyle, your body weight 

within the ideal parameters for each physical type and 

avoid idleness. Finally, there is still the most interesting 

part of treatment: after losing your tummy, you just have 

to get up from the treatment couch and carry on with your 

normal life, go shopping or to the beach, without pain and 

without scars.
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www.brioni.com

Vasculhando no baú das muitas viagens apreciadas, a 

Brioni inspirou-se na exótica Cuba dos anos 50 e criou para 

esta primavera/verão Piuma, o casaco mais leve alguma 

vez criado pelos mestres da alfaiataria italiana. 

O ambiente descontraído e tropical cubano transfigura-se 

num casaco sem forro, sem reforços no peito, nos ombros 

e nas lapelas feito em leves e frescos tecidos como finas 

sedas e linhos.  

Além da cor tendência Tangerine, Piuma também sur-

ge em tons de amarelo, cor-de-rosa, avelã, areia, tabaco, 

azul-marinho, cinzento pérola e nevoeiro, cores facilmen-

te adaptáveis aos elegantes sapatos em pele de crocodilo 

e avestruz.

bRioni sPRinG/suMMeR 2012

Rummaging through the trunk of fabulous travels, Brioni 

has found inspiration in exotic Cuba of the 50s and created 

Piuma for this spring / summer, the lightest jacket ever 

created by the masters of Italian tailoring.

The relaxed and tropical Cuban atmosphere has been 

transformed into a coat without lining, nor reinforcements 

on the chest, shoulders and lapels made in light and fresh 

fabrics such as fine silks and linens.

Besides the in colour Tangerine, Piuma also comes in 

shades of yellow, pink, hazelnut, sand, tobacco, navy, pearl 

gray and mist, colours easily adaptable to elegant shoes in 

crocodile and ostrich skin.
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www.ulysse-nardin.comwww.giuanfrancoferre.it

In the Mood For Love Man associa-se a um homem 

carismático, convicto de si mesmo, sofisticado e que ama 

impulsivamente.

A nova fragrância de Gianfranco Ferré promete apaixonar 

com os aromas de alfazema, pimenta e toranja, assegu-

rar uma paixão intensa através das notas de cardamomo, 

coentros e flor de laranjeira e garantir o amor eterno com 

os toques de patchouli, fava tonka e cedro da Virgínia.

O frasco de negro veemente transmite um poder e sen-

sualidade únicas incapazes de deixar qualquer ho-

mem, mas também qualquer mulher, alheios ao seu 

perfume arrebatador.

in the Mood foR love Man

In the Mood For Love Man refers to a charismatic man, con-

vinced of himself, sophisticated and loves on an impulse.

The new fragrance from Gianfranco Ferré promises to ex-

cite with the scent of lavender, peppermint and grape-

fruit, ensuring an intense passion through the notes of 

cardamom, coriander and orange blossom and ensure 

eternal love with touches of patchouli, tonka bean and 

Virginia cedar.

The black bottle passionately conveys unique power and 

sensuality unable to leave any man, and also any woman, 

unaffected by their overwhelming scent.

Centrada na relojoaria, a Ulysse Nardin decidiu abrir os 

seus horizontes. Para tal associou-se à casa Visconti e jun-

tos criaram um instrumento dedicado à arte da escrita.

a Fountain Pen cristaliza os valores de inovação e 

perfeição técnica da marca, sem esquecer as referências 

ao mundo marinho com o seu fundo em azul profundo e 

a âncora estilizada em ouro de 18 quilates ou em prata de 

lei 925. No seu clipe, de um bloco de ouro maciço ou prata, 

está inscrito o número de série de cada caneta.

Acompanhada por um tinteiro de viagem, a Fountain Pen 

poderá ser sempre recarregada pelo empresário viajante 

ou pelo marinheiro mais experiente. 

ulysse naRdin fountain Pen

Specialising in making watches, Ulysse Nardin has decid-

ed to expand its horizons. To this end it has joined forces 

with the house of Visconti and together they have created 

an instrument dedicated to the art of writing.

The Fountain Pen materialises the brand’s values of inno-

vation and technical perfection, not to mention references 

to the marine world with its deep blue background and 

stylized anchor in 18 carat gold or .925 sterling silver. The 

serial number of each pen is inscribed on its clip, sculpted 

from a block of solid gold or silver

Accompanied by a travel cartridge, the Fountain Pen can 

always be filled up by the travelling businessman or by 

more experienced sailor.
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www.panerai.com

Prova de que com o velho se faz novo é o Luminor 

Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo – 47mm. 

O relógio recuperou um modelo criado, há mais de meio 

século, pela Panerai para a Armada Egípcia.

A novidade residiu na utilização do bronze, um material 

nobre que relembra a longa história da insígnia italiana 

com origem em Florença.

o design do Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic 

Bronzo – 47mm foi distinguido pela reconhecida revista 

Wallpaper com o prémio Wallpaper Design Award 2012. 

De igual modo, na Ásia, o modelo recebeu, em Hong Kong, 

a distinção de um dos dez mais celebrados relógios no 

mundo falante chinês, e no Japão foi nomeado Relógio do 

Ano pela revista World Wrist Watch. 

luMinoR subMeRsible 1950 3 
days autoMatic bRonzo – 47MM

Proving that with old comes new, the Luminor Submersible 

1950 3 Days Automatic Bronzo - 47mm. The watch has 

brought back to life a model created more than half a cen-

tury ago by Panerai for the Egyptian Navy.

The novelty resides in the use of bronze, a premium ma-

terial that recalls the long history of the Italian brand 

from Florence.

The design of the Luminor Submersible 1950 3 Days 

Automatic Bronzo - 47mm has been distinguished by rec-

ognised magazine Wallpaper with the Wallpaper Design 

Award 2012. Similarly, in Asia, the model received, in Hong 

Kong, the distinction of one of the ten most celebrated 

watches in the Chinese speaking world, and in Japan it 

was named Watch of the Year by the magazine World 

Wrist Watch.

Radicalmente aberto, extremamente poderoso… foi assim 

que a Lamborghini se apresentou no Geneva Motor Show 

2012 com um único modelo da versão roadster do super 

desportivo Aventador.

o Aventador J não tem teto nem para-brisas, o seu interior 

foi executado com uma nova fibra de carbono, carbonskin, 

e o seu exterior revestido a fibra de carbono para assim se 

tornar mais leve e, acima de tudo, mais rápido.

Graças ao seu motor com 700 cv, o conversível pode supe-

rar os 300km/h, motivos muito especiais para os amantes 

de velocidade e que gostariam de transpor limites e alcan-

çar novos sonhos. 

laMboRGhini aventadoR J

Radically open, extremely powerful... that’s how the 

Lamborghini was presented at the Geneva Motor Show 2012 

with a single model of the super sports roadster Aventador.

The Aventador J has no roof or windscreen, its interior was 

made out of a new carbon fibre, carbonskin, and its exte-

rior was coated in carbon fibre, so as to become lighter and, 

above all, faster.

Thanks to its 700 hp engine, the convertible can exceed 

300 km/h, highly persuasive properties for lovers of 

speed, who would like to cross boundaries and achieve 

new dreams.

www.lamborghini.com
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\\real estate

Quinta 
VitiVinícola 
no douro

Wine Estate in the Douro
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No exterior desta fantástica Quinta Vitivinícola 

no Douro os instantes delongam-se à mesma 

velocidade com que as folhas, as heras e as flores 

pendem sobre a casa brasonada do séc. XVIII. 

Lá fora o imenso jardim, a vasta propriedade 

agrícola e o resguardado vale voltado para o 

Douro e repleto de vinha cujas uvas alimentam 

vinhos verdes de qualidade superior, premiados 

deste o séc. XIX, compõem a paisagem que se 

avista do interior. 

On the exterior of this amazing Wine Estate in 

the Douro, time moves to the same speed as the 

leaves, ivy and flowers adorning this 18th century 

stately home sway in the breeze.

Outside, the huge garden, the vast farming 

estate, and the protected valley facing the Douro, 

lined with vines, the grapes of which have been 

producing excellent award-winning Vinhos 

Verdes, since the 19th century, all go to create the 

landscape that can be seen from inside.
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O solar, com amplos e faustosos salões, está nobremente 

decorado conciliando de forma glamourosa os tetos de 

madeira trabalhada que, através das honrosas tapeçarias, 

de graciosos pormenores escarlates e dos cintilantes 

lustres, iluminam majestosamente esta villa. 

FotograFia PhotograPhy - orlando gonçalves 
www.orlandogonçalves.com
Styling - The DiS
Make UP - Marla Santos
hair - Vasco Freitas
MoDel – lenka, Best Models

The manor house, with generous and sumptuous rooms, 

is elegantly decorated, glamorously reconciling the carved 

wooden ceilings, which, through stunning tapestries, rich 

in scarlet detailing and sparkling chandeliers, majestically 

illuminate this villa.  

www.royalvillas.eu



Gulfstream G280
Excelência Natural \\ Natural Excellence

With over 50 years of experience in the private jet  

market, Gulfstream is notable for the comfortable, safe 

and affordable performance of its aircraft, premises  

unquestionably assumed in the Gulfstream G280.

In the midsize aircraft category, the G280 has the lon-

gest range with a top cruising speed of 893 km/h and the 

ability to fly up to about 6600 km.

Com mais de 50 anos de experiência no mercado de ja-

tos executivos, a Gulfstream prima por um desempenho 

confortável, seguro e acessível, premissas assumidas de 

forma indiscutível no Gulfstream G280.

Na categoria de aeronaves de médio porte, o G280  

detém, por primazia, o maior alcance com uma velocidade 

máxima cruzeiro de 893km/h e capacidade para sobrevoar 

até cerca de 6 600km. 

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHY  © GUlFsTreaM aerOsPaCe COrPOraTiON

aViãO \\ air PlaNe

Poderoso, mas absolutamente calmo e eficiente, o avião 

está equipado com algumas das mais modernas e ativas 

tecnologias de aviação tais como o sistema de comando 

de cockpit PlanView280 ™ e o sistema de visão melho- 

rada EnhancedVisionSystem (EVS).

Fazendo com que o tempo esteja sempre do seu lado, 

este jato privado acomoda até dez passageiros numa  

cabine espaçosa marcada por um ambiente luxuoso e 

Powerful, but absolutely quiet and efficient, the airpla-

ne is equipped with some of the most modern and active 

aviation technologies such as the PlanView280 ™ cockpit 

control system and the EnhancedVisionSystem (EVS).

Ensuring that time is always on your side, this private 

jet seats up to ten passengers in a spacious cabin marked 

by a luxurious environment and practical detailing, such 

as a large kitchen and direct access to luggage.
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apontamentos práticos como uma cozinha grande e aces-

so direto à bagagem. 

Durante a viagem, o silêncio no interior do habitácu-

lo comanda a viagem e as 19 janelas ovais reduzem a 

fadiga ao proporcionarem uma atmosfera esplêndida  

e aconchegante.

Porque os negócios não podem esperar, siga o seu pró-

prio caminho a bordo do G280. Prometendo adaptar-se a 

uma agenda muito preenchida, os passageiros podem sa-

borear a flexibilidade e segurança deste jato que, em pleno 

voo, se poderá assumir como um escritório ideal para fa-

zer chamadas e verificar o correio eletrónico. 

Superior em todos os aspetos, o Gulfstream G280  

confessa ser um jato executivo naturalmente perfeito. 

During the trip, the silence inside the cabin sets the 

mood, and the 19 oval windows reduce fatigue by provi-

ding a splendid and cosy atmosphere.

Because business can’t wait, do things your own way 

aboard the G280. Able to adapt to the busiest of agendas, 

passengers can enjoy the flexibility and safety of this 

jet, which, while up in the air, can make the ideal office to 

make calls and check emails.

Superior in all respects, the Gulfstream G280 claims to 

be a naturally perfect private jet.

www.gulfstream.com
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Parece que o mar e as suas ondas enleantes foram  

criados para bater com gentileza no casco do sinuoso,  

suave e belo iate flybridge da Riva, o 75’ Venere.

Concebido por Mauro Micheli e a Officina Italiana  

Design, este barco confirma, uma vez mais, o estilo apai-

xonante e a elegância criativa, cunhos distintivos da marca 

italiana Riva.

A modernidade e irreverência deste modelo de 23 me-

tros avolumam-se com o implacável desempenho da 

versão de dois motores MAN de 1500cv, que atinge uma 

velocidade máxima de 32 nós e 325 milhas em velocida-

de cruzeiro, e da versão de dois motores MAN com 1800cv 

que permite ao barco alcançar os 34 nós.

Desde as amplas janelas das cabines do convés inferior 

até à popa, que se abre para uma plataforma desafogada, 

ideal para momentos ao ar livre, o 75’ Venere tem várias 

soluções inovadoras.

75’ Venere
Deus dos mares \\ Goddess of the Seas 

It seems that the sea and its entangled waves were de-

signed to gently lap on the hull of the sinuous, smooth, 

beautiful flybridge yacht from Riva, the 75’ Venere.

Designed by Mauro Micheli and Officina Italiana Design, 

this boat once again confirms the impassioned style and 

creative flair that Italian brand Riva is known for.

The modernity and irreverence of this 23-metre model 

are added to by the relentless performance of the version 

featuring two MAN 1500 hp engines, reaching a maxi-

mum speed of 32 knots and a range at cruising speed of 

325 nautical miles, and by the version featuring two MAN 

1800 hp engines that allows the boat reach 34 knots.

From the large windows in the cabins of the lower deck 

to the stern, which opens out onto a spacious swimming 

platform, ideal for outdoor moments, the 75’ Venere has 

several innovative solutions.
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BarCO \\ BOaT
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Com um confortável sofá para seis pessoas, a flybridge 

possui um tolde de abertura eletro-hidráulica e um para-

-brisas de metal cinzento e telas de fibra de vidro em an-

tracite que protegem os hóspedes do vento e do frio. Além 

disso, no deck inferior há ainda uma mesa que acomoda 

confortavelmente oito pessoas.

O interior, disponível na versão padrão em olmo ou na 

versão de luxo em nogueira preta, pauta-se por uma deli-

cadeza e suavidade ímpares realçadas com os pormeno-

res em couro de tons naturais e castanho presentes nos 

móveis e nas paredes.

Primorosamente delineadas, cada cabine tem acesso 

direto à sua casa-de-banho privativa, sendo que a suite 

principal, da largura de todo o iate, possui uma zona para 

escritório, um televisor LCD de 30 polegadas e um belo 

guarda-roupa.

Brilhante e luminoso, moderno e audaz, o 75’ Venere é 

um autêntico deus dos mares que pelas suas formas es-

plêndidas patenteia a beleza clássica e intemporal dos ia-

tes de sonho Riva. 

With a comfortable sofa for six people, the flybridge has 

a hydraulically opening awning and a grey metal wind-

screen and anthracite fibreglass screens that protect 

guests from wind and cold. In addition, on the lower deck 

there is also a table that seats eight people comfortably.

The interior, available in standard version in Elm or in 

the luxury version black walnut, features a unique delica-

cy and softness highlighted with leather detailing in natu-

ral shades and brown present in the furniture and walls.

Exquisitely designed, each cabin has direct access to its 

own en-suite bathroom, and the master suite, spanning 

the entire width of the yacht, has a study area, a 30-inch 

LCD TV and an elegant walk-in wardrobe.

Bright, light, modern and daring, the 75’ Venere is a  

true goddess of the seas, demonstrating the classic 

and timeless beauty of Riva dream yachts through its  

splendid forms.

www.riva-yacht.com
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mercedes cls 63 amG
CarrO \\ Car
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A Grande Referência
Setting the bar



Design, eficiência e performance… Estes são os gran-

des atributos que se espelham no sublime Mercedes  

CLS 63 AMG.

A nova geração coupé de quatro portas emana um alen-

to desportivo com um semblante elegante, clássico e mui-

to luxuoso.

Com um motor 5.5 V8 biturbo de 525 cavalos, o novo 

CLS 63 atinge uma velocidade máxima de 250 km/h, con-

tudo, pode-se optar pelo «AMG Performance Pack» que  

aumenta a força para 550 cavalos e para uma velocidade 

de 300 km/h limitados eletronicamente. 

Ambas as versões beneficiam de uma caixa automáti-

ca de sete velocidades «Speedshift» com patilhas no vo-

lante. Com base nesta componente, o desempenho deste 

fantástico automóvel faz com que o mesmo chegue aos 

100km/h em 4,3 segundos e 4,4 segundos com o pacote de 

alta performance.

A nível tecnológico, o CLS 63 AMG possui o controlo ativo 

da suspensão, direção e do sistema de travagem, além do 

ecológico sistema start-stop que desliga o motor quando o 

veículo para, voltando a ligar quando o condutor carrega no 

pedal de acelerar.

Interiormente, os bancos e o volante avolumam a re-

ferência desportiva deste Mercedes que também revela  

Design, efficiency and performance – these are the ma-

jor attributes that are reflected in the sublime Mercedes 

CLS 63 AMG.

The new generation four-door coupé radiates sport-

ing class with an elegant, classic and very luxurious  

appearance.

With a 5.5-litre V8 biturbo 525 hp engine, the new CLS 

63 achieves a top speed of 250 km/h. You can however go 

for the «AMG Performance Pack», which increases the 

power to 550 bhp and the top speed to an electronically 

limited 300 km/h.

Both versions benefit from a seven speed «Speedshift» 

transmission, with steering wheel paddle shifts. Using 

this component, the performance of this fantastic car as-

tounds with 0 to 100 km/h acceleration in 4.3 and 4.4 sec-

onds with the high performance pack.

In terms of technology, the CLS 63 AMG features active 

control of suspension, steering and of the braking system, 

as well as the ecological ‘start-stop’ system, which turns 

the engine off when the car stops, before turning it back 

on when the driver presses down on the accelerator.

Inside, the seats and steering wheel add to the sporty 

feel of this Mercedes, which also reveals a wealth of car-

bon detailing and stainless steel pedals.

Currently being launched, the Mercedes CLS 63 AMG 

comes in a special version in matte Manganite Grey Mag-

no, upholstery in Corteccia Pearl leather, and trim in car-

bon fibre and piano black lacquer.

Distinctive features that make the CLS 63 a landmark in 

the automotive world.

vastos pormenores em carbono e pedais em aço inoxidável.

Na fase de lançamento, o Mercedes CLS 63 AMG surgiu 

com uma versão especial no tom cinzento mate Manga-

nite Shape, estofos em pele Corteccia Pearl, apliques em 

fibra de carbono e piano black. 

Pontos distintivos que tornam o CLS 63 num marco do 

mundo automóvel.

www.mercedes-amg.com

152 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 153 



Villas&Golfe  \\ 155 Villas&Golfe  \\ 155 

Bmw i8 concept
CarrO \\ Car

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN BMW GrOUP

mobilidade Visionária
Visionary mobility
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A pensar na sustentabilidade e na personalização da 

mobilidade individual, a BMW desenvolveu uma sub-mar-

ca que irá reescrever os paradigmas dos veículos atuais:  

a BMWi.

Progressivo, inteligente e inovador, o desportivo de últi-

ma geração BMW i8 possui um exclusivo plug-in híbrido 

que combina um motor de combustão interna com um 

motor elétrico, permitindo reduzir o consumo de combus-

tível, as emissões de CO2, mas também aumentar a dinâ-

mica e eficiência.

O habitáculo, desenhado para quatro pessoas, seguiu 

a arquitetura LifeDrive que distingue o módulo de passa-

geiros do módulo de condução. Parcialmente anexados 

através de painéis laterais, as superfícies curvilíneas em 

azul provocador criam uma transição harmoniosa entre as 

áreas interiores e o exterior. 

Com 223cv e velocidade máxima de 250km/h, o BMW i8 

origina uma experiência de condução altamente emocio-

nal e visionária.

With the sustainability and customization of individual 

mobility in mind, BMW has developed a sub-brand that 

will rewrite the paradigms of modern cars: BMWi.

Progressive, intelligent and innovative, the latest gen-

eration BMW i8 sports car features a unique plug-in hy-

brid that combines an internal combustion engine with an 

electric motor, allowing the reduction of fuel consump-

tion, CO2 emissions, while also increasing its dynamics 

and efficiency.

The interior, designed for four people, follows the Life-

Drive architecture concept, which distinguishes the  

passenger module from the driving module. Partially 

divided by side panels, the curved surfaces in striking 

blue create a smooth transition between the interior and  

exterior areas.

With 223 hp and a top speed of 250 km/h, the BMW i8 pro-

vides a highly emotional and visionary driving experience.

www.bmw-i.com.pt

156



\\Golfe

168
TOrNeiO De GOlFe \\ GOlF TOUrNaMeNT

troFéu HAssAn ii  
Golfe majestoso
majestic Golf

167
FiGUra GOlFe \\ GOlF FiGUre

dYe FAMilY

164
GOlFe sHOTs \\ GOlF sHOTs

sAco GolFe louis Vuitton
tonino lAMBorGHini GolF
GolFe AdAptAdo

160
CaMPO De GOlFe \\ CaMPO De GOlFe 

sAndY lAne
olhar Sobre o Caribe
looking out over the Caribbean
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sandy lane
olhar Sobre o Caribe

looking out over the Caribbean
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CaMPO De GOlFe \\ GOlF COUrse
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Desta vez, em mais uma viagem a um fantástico campo 

de golfe, o rumo traçado levou-nos até às ilhas Caraíbas, 

mais precisamente aos Barbados.

Com vista quer para o cristalino mar do Caribe, quer 

para o intenso e profundo Oceano Atlântico, eis que nos 

surge o Sandy Lane, um luxuoso resort que possui alguns 

dos melhores greens de todo o mundo. 

Construído em 1961, o Old Nine serpenteia toda a pro-

priedade de Sandy Lane, sendo um dos campos mais exi-

gentes, com um PAR 36, já que os seus greens estão en-

voltos por verdejantes zonas arborizadas e vários canais 

de água.

Por seu turno, o Green Monkey é um campo exclusivo 

para os hóspedes de Sandy Lane.

Traçado pelo conhecido Tom Fazio, este green, com 18 

buracos e um PAR 72, foi construído numa antiga pedreira 

de calcário. O contraste dramático das suas faces rocho-

sas com os exuberantes e vivazes relvados transforma a 

prática de golfe neste campo uma experiência verdadei-

ramente única.

No entanto, o paraíso do golfe em Sandy Lane reside 

no campo Country Club. Igualmente desenhado por Tom  

Fazio, os seus luxuriantes greens com 18 buracos e um 

PAR 72, cinco lagos e sinuosos canaviais tornam este 

course num dos mais idílicos e impressionantes.

Além disso, a Clubhouse afirma-se como o ponto fulcral 

dos golfistas que visitam Sandy Lane uma vez que as suas 

panorâmicas sobre o Country Club, o Green Monkey e o 

oceano convidam a um jantar descontraído, a um almoço 

mais informal ou a um cocktail ao final da tarde, podendo 

ainda fazer uma visita à loja profissional onde encontra-

rá os melhores acessórios, equipamentos e vestuário das 

marcas mais renomeadas no mundo do golfe.

This time, on yet another trip to a fantastic golf course, 

our route takes us to the Caribbean islands, and more pre-

cisely to Barbados.

With views out to the crystal clears waters of the  

Caribbean Sea, or to the intense and deep Atlantic Ocean, 

we find Sandy Lane, a luxury resort that boasts some of 

the world’s finest golf courses.

Built in 1961, the Old Nine meanders throughout 

the entire Sandy Lane property, one of the most de-

manding courses, with a PAR 36, since its greens and  

fairways are surrounded by lush wooded areas and several  

water channels.

For its part, the Green Monkey is a course exclusively 

for guests staying at Sandy Lane.

Designed by renowned Tom Fazio, this 18-hole, par 

72 layout was built in a former limestone quarry. The  

dramatic contrast of its rocky quarry faces with lush 

lawns transforms playing golf on this course into a truly 

unique experience.

However, the true golfing paradise at Sandy Lane can 

be found on the Country Club course. Also designed by 

Tom Fazio, the lush fairways and greens, five lakes and 

meandering cane plantations of this 18-hole, par 72 lay-

out make this course one of the most idyllic and stunning.

The Clubhouse is another focal point for golfers  

visiting Sandy Lane thanks to its panoramic views over 

the Country Club and Green Monkey courses and the 

ocean, conducive to a relaxed dinner, to an informal 

lunch or an early evening cocktail. The facility also con-

tains a pro shop, where you will find the best accessories, 

equipment and clothing from the leading brands of the  

golfing world.

www.sandylane.com



saco Golfe louis vuitton

Os golfistas reconhecem a importância de praticar o  

desporto com os melhores e mais funcionais acessórios, 

sem deixar de lado a sofisticação e o estilo.

Nessa perspetiva, o saco de golfe Louis Vuitton é uma 

bolsa de golfe onde reina o luxo, a elegância, mas também  

a resistência. 

Com acabamento em couro natural, o monograma Louis 

Vuitton destaca-se neste saco com capacidade para 

um set completo de tacos (seis), possuindo ainda vários  

compartimentos laterais nos quais o jogador de golfe pode 

acomodar os diversos complementos e bens pessoais.

Disponível com duas alças de transporte, uma mais cur-

ta e outra mais longa e regulável, o saco de golfe Louis 

Vuitton também se pode adaptar a um trolley e, apesar da 

sua resistência, vem ainda acompanhado por uma capa 

protetora para manter em perfeitas condições uma bolsa  

tão icónica. 

Golfers recognize the importance of playing their sport 

kitted out with the best and most functional accessories, 

while ensuring due respect for sophistication and style.

With this in mind the Louis Vuitton golf bag is a bag that 

oozes luxury, elegance, while remaining durable too.

Finished in natural leather, the Louis Vuitton monogram 

stands out this bag with room for a full set of clubs in six 

interior compartments and also numerous inside pockets 

in which the golfer can accommodate accessories and 

personal effects.

Available with two carrying straps, one shorter and one 

longer and adjustable, the Louis Vuitton golf bag can 

also be used with trolleys and, despite its sturdiness, also 

comes with a protective cover to keep this iconic bag in 

perfect condition.

www.louisvuitton.com

tonino laMboRGhini Golf

Dos terrenos asfaltados para vastos campos relvados. A 

conhecida marca automóvel desenvolveu uma linha ex-

clusiva para os amantes do golfe.

Entre uma ampla gama de produtos, há a destacar os ta-

cos de golfe Tonino Lamborghini feitos em aço inoxidável 

leve que, com o seu baixo centro de gravidade e design 

ponderado, proporcionam um melhor desempenho. 

Já os sacos de golfe, de elevada qualidade, foram dese- 

nhados para suportar as condições meteorológicas mais 

adversas durante a prática do golfe. 

os packs de bolas de golfe, os pinos e muitos outros aces-

sórios garantem a exclusividade desta linha de produtos 

que preserva o logótipo da Lamborghini como assinatura 

de marca. 

From asphalt roadways to vast grassy fields. The well 

known car manufacturer has developed an exclusive 

range for golf lovers.

From a wide range of products, we have to give special 

mention to the Tonino Lamborghini golf clubs, made out of 

light weight stainless steel, which, with their low centre of 

gravity and careful design, provide improved performance.

For their part, the high quality golf bags have been de-

signed to withstand the severest weather conditions 

when playing golf.

The packs of golf balls, tees and many other accessories 

guarantee the exclusivity of this product range featuring 

the Lamborghini logo as its trademark.

www.tlgolf.se

© louis Vuitton, Patrick Galabert
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dye family
Pete and Alice Dye were born and grew up playing 

golf in the United States of America, winning prestigious 

awards, honours and tournaments in the last 50 years of 

the twentieth century.

Their children, Perry Dye and P.B. Dye, followed in the 

footsteps of their parents and together they built an  

empire in the world of golf.

They are currently involved in the development of some 

of the most important and beautiful golf courses, estab-

lishing a unique international reputation as their works 

are distinguished by their environmental sensitivity, and 

ecological merit. Their courses are located in major resorts, 

of tournament standard or simply public golf courses.

Dye Designs believes its courses can foster learning 

and improve golfing levels, in addition to ensuring local 

employment and leisure and recreation facilities valued 

by all who play on them.

O casal Pete e Alice Dye nasceram e cresceram a prati-

car golfe nos Estados Unidos da América, ganhando pres-

tigiados prémios, honras e torneios nos últimos 50 anos do 

século XX.

Os filhos, Perry Dye e P.B. Dye, seguiram as pisadas dos 

pais e juntos construíram um império no mundo do golfe.

Atualmente dedicam-se à projeção de alguns dos mais 

importantes e belos campos de golfe, estabelecendo uma 

reputação internacional única já que os seus trabalhos 

primam pela sensibilidade ambiental, a ecologia, estando 

inseridos em grandes resorts, sendo campos de alta  

competição ou simplesmente campos de golfe públicos.

o design «Dye» acredita que os seus greens podem 

fomentar a aprendizagem e o nível dos golfistas, além de 

garantir emprego local e espaços de lazer e recreio valori-

zados por todos os que neles jogam. 
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Golfe adaPtado

Por altura da realização da primeira conferência sobre 

golfe adaptado realizada em Portugal, a Federação  

Portuguesa de Golfe, a PGA Portugal e o Comité  

Paralímpico de Portugal discutiram sobre os grandes  

desafios desta modalidade no país. 

Contando com a presença do espanhol Sebas Lorente, 

campeão europeu de golfe adaptado 2010, que mostrou 

a sua perícia no Torneio Golf2All Challenger by Betfair, os 

praticantes deste desporto puderam ver a utilização da 

cadeira motorizada «Paragolfer» que se adapta às neces-

sidades especiais dos jogadores.

Além disso, Hugo Santos, diretor do Comité Paralímpico 

de Portugal, entregou a primeira licença de praticante  

federado de golfe adaptado ao golfista António Machado.

At the time of the first conference on adaptive golf to 

be held in Portugal, the Portuguese Golf Federation, PGA  

Portugal and the Portuguese Paralympic Committee have 

had discussions about the major challenges of this sport in  

the country.

In the presence of Spaniard Sebastian Lorente, European 

adaptive golf champion 2010, who proved his expertise at 

the Golf2All Challenger by Betfair Tournament, players of 

this sport could see the «Paragolfer» motorized chair being 

used, which adapts to the special needs of players.

In addition, Hugo Santos, director of the Portuguese  

Paralympic Committee, handed over the first federate adap-

tive golfing license to player António Machado.

www.fpg.pt
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Created in 1971 by King Hassan II and part of the  

European Tour since 2010, the Hassan II Trophy this year 

celebrated its 39th edition.

Held for the second consecutive year at the Agadir 

Royal Golf, in the city of Agadir, mouth of the River Souss 

and washed by the Atlantic Ocean, the tournament was 

attended by David Horsey, the English golfer who tried to 

defend the title he won last year, and 126 more players.

However, luck was not on the side of Horsey, with 

first place going instead to Michael Hoey from Northern  

Ireland, who has previously won the Estoril Open de  

Portugal (in 2009) and the Madeira Islands Open (in 2011).

Criado em 1971 pelo rei Hassan II, o Troféu Hassan II cele-

brou este ano a sua 39ª Edição, fazendo parte do European 

Tour desde 2010.

Realizado pela segunda vez consecutiva no Royal Golf 

de Agadir, na cidade de Agadir, foz do rio Souss e banhada 

pelo Oceano Atlântico, o torneio contou com a presença de 

David Horsey, o inglês que tentou defender o título ganho 

no ano passado, e de mais 126 jogadores.

Contudo, a sorte não esteve do lado de Horsey, de modo 

que o prémio foi atribuído a Michael Hoey, da Irlanda do 

Norte, jogador que já conquistou o Estoril Open de Portugal 

(em 2009) e o Madeira Islands Open (em 2011).

troféu Hassan ii
TOrNeiO De GOlFe \\GOlF TOUrNaMeNT
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Golfe majestoso
majestic Golf

The 18th Lalla Meryem Cup was held at the same time, a 

women’s professional golf event and part of the European 

Women’s Tour since 2010.

This year’s winner was Australian Karen Marie Lunn 

with a score of 272 (-12).

The Hassan II Trophy was headed by His Royal Highness 

Prince Moulay Rachid and King Mohammed VI who aim to 

continue the success of this event, showing the country’s 

openness to modernity and a sport the practice of which 

they intend to develop in Morocco. 

Em simultâneo decorreu a 18ª Lalla Meryem Cup, uma 

prova de golfe profissional feminino e que desde 2010 in-

gressou na agenda do Tour Feminino Europeu. 

Este ano, a vitória coube à australiana Karen Marie 

Lunn com um resultado de 272 (-12). 

O Troféu Hassan II foi presidido pela sua Alteza Real o 

Príncipe Moulay Rachid e o Rei Mohammed VI que procu-

ram preservar esta prova, mostrando a abertura do país 

à modernidade e a um desporto cuja prática se pretende 

desenvolver em Marrocos. 






