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É certo que o futebol move multidões e que, com o cam-

peonato europeu ao rubro, todas as crises parecem pe-

quenas e o sentimento de patriotismo torna-se gigante, 

como se, de sangue heroico a correr nas veias, fôssemos 

novamente derrotar os infiéis ou embarcar nas caravelas 

com destino ao Novo Mundo.

Embora às vezes nos encostemos à fama do nosso glo-

rioso passado, há muitas coisas das quais nos podemos e 

devemos envaidecer. O sentimento de orgulho deve estar 

presente em tudo de bom que há neste país. E há tantas 

coisas. Temos tantos atletas medalhados que se dedicam 

a outros desportos; temos praias maravilhosas e serras 

admiráveis; uma excelente gastronomia; temos cientistas 

que fazem descobertas incríveis aqui e além fronteiras; 

temos magníficas infraestruturas de apoio ao turismo; 

temos cultura – e não só a que tem que ver com a nossa 

História: temos músicos, pintores, escultores, arquitetos 

talentosíssimos, reconhecidos no mundo inteiro; temos 

tecnologias inventadas por nós; e temos esta capacidade 

inata de acolher com simpatia quem nos visita.

É claro que há coisas menos boas e é bom que façamos 

críticas construtivas para que o país «pule e avance»! 

Mas, apesar de sabermos das nossas fraquezas e de as 

apontarmos, nenhum de nós admite ou pelo menos fica 

confortável quando lá fora dizem mal de Portugal! A isto 

se chama patriotismo…é como a amizade, é como o amor!

orgulho Pride

Football certainly moves the masses and with Euro 2012 

now raging, any crisis seems small in comparison and the 

feeling of patriotism becomes huge, as if, with heroic blood 

running in our veins, we were to conquer the infidels once 

again or set sail in caravels towards the New World.

Although we tend to rely on the fame of our glorious 

past, there are many things of which we can and should 

be proud of today. The feeling of pride should be present 

in everything good this country has to offer. And there are 

so many things. We have so many medal winning athletes 

that devote themselves to other sports; we have stunning 

beaches and magnificent mountains; an excellent cuisine; 

we have scientists making incredible discoveries here and 

abroad; we have amazing support infrastructures for tour-

ism; we have culture – and not just the sort that has to do 

with our history; we have musicians, painters, sculptors, 

incredibly talented architects, recognised around the globe; 

we have technologies we have invented; and we have the 

innate ability to welcome those who visit us with a smile.

It’s obvious that there are things that aren’t so good and 

it’s good that we make constructive criticism, in order for 

the country to «leap and advance». But, despite being 

aware of our weaknesses and pointing them out, none of 

us can accept, or at least feel comfortable, when people 

outside the country say bad things about Portugal! This we 

call patriotism...it’s like friendship, it’s like love!

Maria aMélia Pires
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A nova coleção Haute Bijouterie, da Hermès, é uma ode 

ao passado, presente e futuro da marca, aos seus tesou-

ros mais recônditos e às suas paixões, ao tempo incontá-

vel e à eternidade. Feita de materiais nobres, inspirados 

no coração da Natureza, estas novas carteiras Herrmès 

incluem ouro rosa, branco, diamantes, pedras e metais, 

incrustados por experientes mãos de artesãos. São ma-

las que, apesar de belas, querem desviar os olhos de si e  

realçar as curvas e as tonalidades do corpo humano.

Hermès 

www.hermes.com 

The new Haute Bijouterie collection from Hermès, is an 

ode to the past, present and future of the brand, to its 

best hidden treasures and to its passions, to uncountable 

time and to eternity. Made of premium materials, inspired 

by the heart of nature, these new Hermès handbags in-

clude pink and white gold, diamonds, stones and metals, 

inlaid by the expert hands of craftsmen. They are bags, 

which, despite being beautiful, try to divert the eye from  

themselves and highlight the curves and shades of the 

human body.

\\news

O Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, é palco 

da exposição Schiaparelli and Prada: Impossible Conver- 

sations. O certame, que explora as afinidades entre as 

duas designers italianas, provenientes de diferentes áreas,  

estará em exposição até agosto. Inclui cerca de 100  

peças de design e 40 acessórios de Elsa Schiaparelli e 

Miuccia Prada, bem como vídeos com conversas entre as 

duas designers.

The Metropolitan Museum of Art, in New York, is the ve-

nue for the Schiaparelli and Prada: Impossible Conversa-

tions exhibition. The show, which explores the affinities 

between the two Italian designers, from different areas, is 

on until August. It features some 100 design pieces and 40 

accessories by Elsa Schiaparelli and Miuccia Prada, as well 

as videos with conversations between the two designers.

scHiaparelli and prada

www.metmuseum.org 

Se os sapatos que desenhava já eram obras de arte, agora 

são verdadeiras obras primas graças às embalagens per-

sonalizáveis e de edição limitada que Luís Onofre dese-

nhou para eles. 

Feitas de modo totalmente artesanal e forradas com tecidos 

únicos que combinam com os sapatos, estas embalagens 

têm ainda a vantagem de poderem ser transformadas em 

guarda-joias ou porta-relógios. 

If the shoes he was designing were already works of art, 

they are now veritable masterpieces thanks to the cus-

tomable limited edition boxes Luís Onofre has designed 

for them.

Entirely handcrafted and lined with unique fabrics, which 

match the shoes, these boxes also have the advantage of 

being able to transform into jewellery or watch boxes.

luís OnOfre

www.luisonofre.com 

© Dan Tobin smith
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o Poliphonia Signature 2008, da Granadeiro, foi consi-

derado o Melhor Tinto 2012 pelo Concurso Mundial de  

Bruxelas, um dos mais importantes concursos de vinhos 

do mundo, que teve este ano em análise 8397 vinhos de 52 

países. Originário de vinhas de Reguengos de Monsaraz 

e São Mansos tem maturação de 18 meses em carvalho 

francês e um ano em garrafa. 

Poliphonia Signature 2008, by Granadeiro, have been 

considered the Best Red 2012 at the Concours Mondial 

de Bruxelles, one of the leading wine competitions in the 

world, which this year analysed 8397 wines from 52 coun-

tries. Made from grapes grown on estates in Reguengos 

de Monsaraz and São Mansos, it is aged for 18 months in 

French oak and a year in the bottle.

pOlipHOnia

www.granadeirovinhos.com 

Histoires de voir, show and tell é a exposição de arte 

contemporânea organizada pela Fundação Cartier. Em  

exposição até outubro estarão obras de cerca de 40  

pintores, escultores e realizadores oriundos de todo o  

mundo, do Brasil ao México, passando pelo Japão e Paris, 

a quem é poucas vezes dada a oportunidade de expor os 

seus trabalhos.

Histoires de voir, show and tell is the contemporary art 

exhibition organised by the Cartier Foundation. Works by 

some 40 painters, sculptors and directors from around the 

globe, from Brazil to Mexico, or from Japan and Paris, who 

are seldom given the chance to exhibit their work, will be 

on show until October.

fundaçãO cartier

www.fondation.cartier.com

Jangarh singh sshyam © andré Morin
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A junção do prazer da condução, da eficiência e da perfor-

mance. É assim que a Porsche define o protótipo 918, um 

novo modelo que deverá chegar ao mercado em setembro 

de 2013. Inspirado no histórico carro de corrida Porsche 

917, o protótipo combina um motor a combustível com 

dois motores elétricos para maior eficiência. 

918 spyder

www.porsche.com

Combining driving pleasure, efficiency and performance, 

this is how Porsche defines the 918 prototype, a new mo-

del that should reach the market by September 2013. Ins-

pired by the historic Porsche 917 racing car, the prototype 

combines a fuel driven engine with two electric motors for 

greater efficiency.

O desportivo Mercedes-Benz SLS AMG Roadster destaca-

-se pelo seu design atrativo e purista, mas igualmente pe-

las suas características técnicas. Com um motor AMG de 

6,3 litros e 571 cv de potência, caixa de sete velocidades de 

dupla embraiagem e uma suspensão de triângulos duplos 

em alumínio, este automóvel promete acelerar o coração 

dos amantes dos desportivos. A velocidade da capota – 

abre-se e fecha-se nuns impressionantes 11 segundos 

e pode ser operada a 50 km/h – é outra das mais-valias 

deste automóvel, ideal para quem gosta de passeios à bei-

ra-mar, mas também para todos aqueles que apreciam 

desafios velozes. 

mercedes-Benz sls amG rOadster

www.mercedes-benz.com 

The sporty Mercedes-Benz SLS AMG Roadster stands out 

for its attractive and purist design, but also for its tech-

nical characteristics. With an AMG 6.3 litre, 571 hp engine, 

dual clutch seven speed transmission and suspension 

with aluminium double wishbone axels, this car promises 

to set sports car fans’ hearts racing. The speed of the fabric 

roof mechanism (which can be raised or lowered in 11 se-

conds at speeds of up to 50 km/h) is another of the advan-

tages of this car, ideal for anyone who likes drives along 

the coast, but also for anyone who enjoys fast challenges. 
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Naquela que é já a sua 21ª edição, o Festival Internacional 

de Jardins convidou designers oriundos de todo o mundo, 

que se propõem apresentar projetos únicos na área da hor-

ticultura e do paisagismo. O tema deste ano é Jardim das 

Delícias, Jardim dos Delírios, sendo que estão prometidas 

muitas surpresas ao longo dos meses de exposição. A 

mostra estará em exposição até outubro, a 200 quilóme-

tros a Sul de Paris.

festival internaciOnal de Jardins

www.domaine-chaumont.fr 

Now enjoying its 21 edition, the International Garden  

Festival invited designers from all over the world, to 

present unique projects in the field of horticulture and  

landscaping. The theme this year is Garden of Delights, 

Garden of Deliria, with many surprises promised throu-

ghout the months of the exhibition. The festival runs until 

October in Chaumont-sur-Loire, 200 kilometres south  

of Paris.

© Dr

© Dr
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fernando teles
«A banca é o motor da economia»

«Banking is the driving force of the economy»

Every day sees another branch opened. It covers more 

of the country, in terms of geography, than any other  

banking institution and profits rise as each year passes. 

Despite celebrating a mere seven years in existence,  

Banco BIC Angola is already a leading name within the 

Angolan banking sector. In a conversation focusing on 

BIC’s seven successful years and its internationalisa-

tion, Fernando Teles, the company’s CEO, ensured us that 

the future also includes ventures within farming, so that  

Angola can do away with having to import food and  

become a country that produces again.

Abre agências todos os dias, tem a maior cobertura  

geográfica do país no que toca à banca privada e lucros que 

aumentam a cada ano que passa. Apesar de celebrar ape-

nas 7 anos de vida, o Banco BIC Angola é já uma referência 

no país no seu setor de atividade. Numa conversa à volta 

dos sete anos de sucesso do BIC e da sua internacionali-

zação, Fernando Teles, presidente da instituição, garantiu 

que o futuro passa também pela aposta na agricultura, 

para que Angola deixe de importar alimentos, voltando a 

ser um país produtor. 

TexTO TexT aNDreia BarrOs Ferreira  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY MaNUel Teixeira

eNTreVisTa \\ iNTerVieW



banco bic is celebrating seven years. What are the 

main achievements reached during this period?

We are the largest commercial network in Angola; we are 

a leading bank, which has beyond five billion dollars in cus-

tomers’ deposits and beyond three billion in credit granted 

to customers. We are opening branches every day; we are 

across the country. We are a prestigious bank, with a good 

image with our customers – we have some 700 thousand 

customers and, as I said, today when we look back we can 

see that in a few years we have managed to build a bank, 

which is the third largest in the market in terms of credit 

and deposits, and this means that all our competitors and 

clientele treat the bank as a bank with a future.

What were the greatest difficulties?

Anyone beginning a new project knows that the hardest 

part is starting. It’s true to say that we began with a team 

that already had experience in other banks – this is  

already the fifth bank in which I have worked, my mana- 

gement colleagues have had a lot of experience. The ma-

jority of our central directors have been working with me 

for around 20 years and this means that we enjoy a great 

sense of solidarity, empathy and an awareness of what 

each of us is capable of achieving. Today, in addition to 177 

branches, we have 21 business centres, investment cen-

tres and private banking.

banco bic covers more of the country, geographically, 

than any other private bank in angola.

According to December figures from the ABANC, we 

have nine more branches than Angola’s second larg-

est bank. This means we are moving more quickly,  

investing more, risking more and perhaps believing more 

in the country.

is this far-reaching presence in the country important?

It is always important to ensure your coverage. Angola 

has 167 municipalities, and about half of them have bank 

branches. Now, it is very important that banks exist in at 

least every municipality, because banking is the driving 

force of the economy. If they existed in every municipality, 

public servants could receive their salary in their munici-

pality, small deposits could be made by merchants in the 

banks, farming and cattle breeding could develop.

banco bic’s history also involves internationalisation, 

and in particular, the opening of banco bic in portugal 

in 2008, a time at which the country was suffering an  

economic crisis. How did you know at the time that  

  portugal would be a good bet?

We are not only investing in Portugal. We have a project 

to open up in Namibia; we are working in the markets of 

o banco bic está a celebrar 7 anos. Quais foram as prin-

cipais vitórias alcançadas ao longo deste período?

Somos a maior rede comercial privada em Angola,  

somos um banco de referência, que ultrapassou em 5 bi-

liões de dólares os depósitos dos clientes, os 3 biliões de 

dólares do crédito concedido também a clientes. Estamos 

a abrir agências todos os dias, estamos em todo o país.  

Somos um banco com prestígio, com boa imagem junto 

dos clientes - estamos com cerca de 700 mil clientes e, 

como disse, hoje olhamos para trás e vemos que em pou-

cos anos conseguimos construir um banco que é o tercei-

ro do mercado em crédito e depósitos, e isso faz com que 

toda a concorrência e a clientela olhem para o banco como 

um banco com futuro.

Quais foram as maiores dificuldades?

Quem começa um projeto novo sabe que o mais difícil é 

começar. É verdade que começamos com uma equipa que 

já tinha experiência noutros bancos - já é o quinto ban-

co por onde eu passo, os meus colegas da administração 

tinham bastante experiência. A maior parte dos nossos 

diretores centrais trabalham comigo há cerca de 20 anos e 

isso faz com que tenhamos muita solidariedade, empatia 

e conhecimento do que cada um é capaz de fazer. Hoje, 

para além de 177 agências, temos 21 centros de empresas, 

centros de investimento e área de private. 

o banco bic é o banco privado com maior cobertura ge-

ográfica em angola.

Segundo dados da ABANC de dezembro, temos mais 

nove agências do que o segundo maior banco em Angola. 

Quer dizer que caminhamos mais rápido, investimos 

mais, arriscamos mais, acreditamos talvez mais no país. 

É importante esta larga presença no país?

É sempre importante fazer a cobertura. Angola tem 167 

municípios, apenas cerca de metade têm agências ban-

cárias. Ora, é muito importante que os bancos estejam no 

mínimo em todos os municípios do país, porque a banca é 

o motor da economia. Se estiverem no município, os fun-

cionários públicos podem receber o seu salário nesse mu-

nicípio, os pequenos depósitos dos comerciantes podem 

ser feitos nos bancos, a agricultura e a pecuária podem 

ser desenvolvidas.

a história do banco bic passa também pela internacio-

nalização, nomeadamente com a abertura do banco bic 

em portugal em 2008, uma altura em que o país já estava 

numa crise económica. como é que na altura soube que 

portugal seria uma boa aposta?

Não estamos a apostar só em Portugal. Temos um 

projeto para abrir na Namíbia, estamos a apostar nos  

mercados do Botswana, do Zimbabué, já fui aos dois  

Congos, estamos a olhar para Moçambique.

Portugal foi natural porque é o grande exportador para 

Angola, tem uma língua comum, é essencialmente em 

Portugal que os angolanos passam férias, onde vão fazer 

as suas compras. 

Mas não estamos a deixar de olhar para outros mercados. 

Fizemos uma proposta para a aquisição do BPN Brasil, es-

tamos à espera da decisão do concurso que foi lançado.

Pode é dizer-me: mas na Europa há crise. Há crise na 

Europa, mas a crise nem nasceu na Europa, nasceu nos 

Estados Unidos e não há só crise na Europa e nos Estados 

Unidos, mas em todo o mundo. 

Mas foi um bom negócio expandir-se para portugal?

Quando se faz uma aquisição como nós fizemos, a pers-

petiva é que a médio/longo prazo seja um bom negócio. 

Mas se me perguntarem assim: já tem a certeza absoluta 

que foi um bom negócio? Não tenho. É demagogia da mi-

nha parte se disser uma coisa dessas. O que posso dizer 

é que na minha perspetiva, com base nos dados que tí-

nhamos, com base na análise que fizemos, nós, Banco BIC 

Angola, temos condições para que o Banco BIC Português 

possa, com a nossa ajuda, vir a ser um grande banco. Mas 

isso exige muito trabalho, da mesma maneira como tam-

bém exigiu construir do zero, em sete anos, o Banco BIC 

Angola. Tinha sido mais fácil para mim, quando era líder 

de um banco que em Angola era o principal banco, não 

Botswana, Zimbabwe; we have been to both of the Congos 

and we are looking at Mozambique.

Portugal was a natural choice, because it is the major 

exporter to Angola; it shares the language; Angolans 

primarily go to Portugal for their holidays, and do their  

shopping there.

But we are still open to looking at other markets. We 

made a proposal for the acquisition of BPN Brasil, for which 

we are waiting for the tender decision. You could say: but 

Europe is in crisis. There’s crisis in Europe, but the crisis 

didn’t start in Europe, it all began in the United States, 

and the crisis isn’t just being felt in Europe and the United 

States, but all around the world.

but has expanding into portugal proved to be successful?

When anyone makes an acquisition as we did, the outlook 

is one where success lies in the medium/long term. But if 

you rephrase your question like this: are you entirely sure 

that it was a good business deal? No I am not. It would be 

demagoguery on my part to imply something of that sort. 

What I can say is that from my perspective, using the fig-

ures to hand, based on analyses we have made, we, that is 

Banco BIC Angola, has the right conditions for Banco BIC 

Português to become, with our help, a major bank. But this 

requires a lot of work, in the same way that it required to 

build up Banco BIC Angola from scratch in seven years. It 

was easier for me, when I was heading a bank that was 
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ter saído e hoje continuava a ser o líder do banco líder. 

Mas acho que no dia a dia temos que procurar fazer mais  

coisas, procurar estar no mercado, procurar ver se aquilo 

que existe nos é agradável em termos de posicionamento 

para investimento. 

a compra do bpn foi feita com o propósito de chegar 

mais às pessoas e de o banco bic se tornar num banco 

mais dirigido ao público final?

Já tínhamos um pequeno banco, agora é uma questão 

de ter uma rede comercial que vai permitir estender o 

negócio, chegar a mais clientes. Tínhamos aqui uma pe- 

quena dificuldade: muitas vezes as pequenas empresas 

que estão situadas em alguns municípios de Portugal tra-

balhavam connosco em Angola, mas tinham dificuldade 

em trabalhar connosco em Portugal porque não estáva-

mos no município onde eles estão a funcionar. Ora, com 

o novo posicionamento em Portugal já estão reunidas as 

condições para trabalhem connosco. 

em que termos será feita a internacionalização do  

banco bic nos países que referiu anteriormente, como a 

namíbia e os congos?

O nosso mercado principal é Angola. O ano passado 

abrimos 30 agências novas em Angola. Este ano já abri-

mos 10 e temos em obras mais de 20. A segunda apos-

the leading bank in Angola, and if I hadn’t left and I was 

still heading the leading bank. But I think that in everyday 

life we have to try to do more things, try to be part of the  

market, try to see if we like what there is in terms of  

investment positioning.

Was the purchase of bpn made with the aim of  

reaching more people and for banco bic to become a bank 

more directed to the end public? 

We already had a small bank, now it is a question of 

having a commercial network that will allow us to ex-

pand business and reach more customers. We had a slight 

difficulty here: often small companies located in some 

municipalities in Portugal worked with us in Angola, but 

they found it hard to work with us in Portugal because we 

weren’t in the municipality in which they were operating. 

So, with our new stance in Portugal we now have the right 

conditions for them to work with us.

How will the internationalisation of banco bic develop 

in the countries you just mentioned, such as namibia and 

the congos?

Our main market is Angola. Last year we opened 30 

new branches in Angola. This year we have opened 10 

and we are working on a further 20. Our next focus is on 

markets around us, but we aren’t averse to any business  

opportunity in any part of the world.

For the moment we are investing in Angola. Just  

yesterday I went to visit an estate in the province of  

Huambo and I had the pleasure of meeting up with the 

Governor, and what I saw was that the Banco BIC is making 

a new estate, from scratch, in a place where there was once 

nothing. We have the machinery and we are fencing in the 

estate, and we have already started to produce. We are not 

only involved in banking; we are open to other business 

sectors, which allow us to help the country to grow.

are you only investing in the farming sector?

In farming, in cattle rearing and in other business sec-

tors. The farming sector is vital for the country. Angola 

currently imports the majority of the food it consumes; it 

spends a great deal of its currency on importing food and 

there are alternatives. Coffee, cotton, corn, rye, wheat and 

soy have already been grown in Angola. It’s just a matter 

of starting up again. Petrol is a finite good and we have 

similar conditions to Brazil in terms of food production 

and of becoming a major producer. In addition, there is the  

industry associated with farm produce. Therefore it is very 

important for the country for banking to fully invest in  

farming and cattle rearing.

ta são os mercados aqui à volta, mas não fechamos as  

portas se nos aparecer um bom negócio em qualquer sítio 

do mundo.

Para já estamos a investir em Angola. Ainda ontem fui 

visitar uma fazenda na província do Huambo e tive o pra-

zer de reunir com o Sr. Governador, e aquilo que vi foi que 

o Banco BIC está a fazer uma fazenda nova, de raiz, num 

local onde não havia nada. Temos maquinaria, estamos a 

vedar a fazenda, já começamos a produzir. Não estamos só 

na banca, estamos abertos a outros setores de atividade, 

que permitam que ajudemos o país a crescer. 

a aposta é apenas no setor da agricultura?

Na agricultura, na pecuária e noutros setores de ativi-

dade. O setor agrícola é fundamental para o país. Angola 

hoje importa grande parte da comida que consome, gasta 

grande parte das suas divisas na importação dessa comida 

e há alternativas. Em Angola já houve produção de café, 

algodão, milho, centeio, trigo, soja; é uma questão de  

retomar. O petróleo é um bem finito e nós temos condi-

ções semelhantes ao Brasil para produzir e sermos um 

grande produtor. Para além disso, há a indústria que está 

associada aos produtos agrícolas. Por isso, é muito impor-

tante para o país que a banca toda invista na agricultura e 

na pecuária. 

Quantas fazendas é que o bic tem?

O BIC, neste momento, tem uma fazenda, mas vamos 

continuar a investir. O que vi ontem deixou-me muito fe-

liz, já estamos a produzir, as pessoas estão muito satisfei-

tas por lá estarmos a criar postos de trabalho e isso é que é 

o futuro: criar postos de trabalho em Angola, dar formação 

a novos agricultores. 

Nós estamos em muitas fazendas. Por exemplo, a maior 

fazenda de Malange tem 6 ou 7 mil cabeças de gado, é 

uma fazenda com financiamento Banco BIC. A nível da  

Huíla, grande parte dos fazendeiros tem apoio do Banco 

BIC. Não é por acaso que temos 3 biliões de dólares 

em crédito utilizado pelos clientes. O mesmo em rela-

ção a depósitos, somos um banco em quem os clientes  

confiam. Ultrapassamos os 5 biliões em depósitos, temos 

uma grande margem de crescimento, boa liquidez, somos 

um banco com credibilidade. 

essa diversificação do investimento e aposta na agricul-

tura também está relacionada com a sua paixão pela terra?

Tem a ver com a minha paixão pela terra, mas também 

com o facto de eu considerar que Angola está muito atra-

sada na agricultura e na pecuária, e não há razões para 

isso. A guerra em Angola acabou há 10 anos, temos todos 

How many estates does bic have?

BIC currently owns one estate, but we are going to con-

tinue investing. What I saw yesterday made me very hap-

py; we are already producing, and people are very happy 

that we are there, creating jobs, and this is how the future 

looks: creating jobs in Angola and training new farmers.

We are present in many estates. For example, the largest 

estate in Malange has six or seven thousand cattle; it is an 

estate financed by Banco BIC. As for Huíla, the majority of 

estate owners are supported by Banco BIC. It’s not just by 

chance that we have three billion dollars credit being used 

by customers. The same is true with relation to deposits; 

we are a bank that customers can trust. We now have over 

five billion dollars in deposits and we have a large growth 

margin, good liquidity and we are a bank with credibility.

«Temos mais nove agências do que 
o segundo maior banco em Angola. 
Quer dizer que caminhamos mais 

rápido, investimos mais, arriscamos 
mais» \\  «We have nine more 
branches than Angola’s second 
largest bank. This means we are 
moving more quickly, investing 

more, risking more»
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que fazer um esforço para darmos um salto mais rápido 

do que é normal. Todos têm que o fazer: os bancos, as 

companhias de seguros, as petrolíferas, todas as gran-

des empresas, a quem não custa nada investir dois, três 

ou quatro milhões de dólares para a produção agrícola.  

Porque se todos fizermos isso, até vamos ter lucro dessa 

atividade, e isso vai permitir que o país não gaste divisas 

em pagamentos ao exterior como está a gastar. Não há 

razão nenhuma para Angola continuar a importar comida 

como importa. 

por onde passa o futuro do banco bic?

O futuro passa por continuarmos a crescer. Estamos 

em cerca de 70 municípios, Angola tem 167, por isso, o im-

portante é chegarmos a todos os municípios. É isso que 

queremos. Temos muita consideração pela concorrência, 

procuramos ver o que eles fazem no dia a dia, procuramos 

fazer melhor, porque estamos no mercado e queremos 

continuar a crescer. 

is this investment diversification and interest in  

farming also related to your passion for the land?

It has to do with my passion for the land, but also with 

the fact that I consider Angola to be way behind in terms 

of farming and cattle rearing, and there is no reason for 

this. The war in Angola finished 10 years ago. We all have to 

make an effort to get ahead more quickly that we normally 

would. We all have to do it: banks, insurance companies, oil 

companies, all the major companies, who can easily invest 

three or four million dollars in the farming sector. Because 

if we all do this, we will even make a profit from it and this 

will allow the country to stop spending so much money on 

foreign payments. There is no reason at all for Angola to 

carry on importing food as it does now.

What does the future hold for banco bic?

The future will see us continuing to grow. We are in 

around 70 municipalities; Angola has 167 and so it is vital 

we have a presence in all of them. This is what we want. 

We hold the competition in high esteem. We are trying to 

see what they are up to, and we are trying to do it better, 

because we are in the market and we want to continue  

to grow.
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We find ourselves in Andalusia, Spain’s second largest 

autonomous community, the name of which comes from 

«Al-Andalus», the name given by the Muslims to the  

Iberian Peninsula in the 8th century.

Facing the Mediterranean, looking over the Strait of  

Gibraltar and the Ronda highlands, in the province of  

Malaga, the ‘Andalucia’ villa expands out to the stunning 

views it boasts.

The strategy behind the project, designed by London 

based practice McLean Quinlan, was to create brand 

new and exemplary modern building for the 21st century,  

Eis-nos na Andaluzia, a segunda maior comunida-

de autónoma de Espanha, cujo nome advém de «Al- 

-Andalus», o nome dado pelos muçulmanos à Península 

Ibérica no século VIII.

De fronte para o Mediterrâneo, vislumbrando o Estreito 

de Gibraltar e a Serrania de Ronda, na província de Málaga, 

a vila Andalucia engrandece-se pelas maravilhosas vis-

tas que detém.

A estratégia do projeto, assinado pelo gabinete londrino 

McLean Quinlan, determinou uma nova compilação 

que criasse um edifício de caráter moderno, totalmente  

voltado para o século XXI sem esquecer a componente 

paisagística que marca de forma indelével este espaço.

Ao longo de três pavilhões, interseccionados por es-

pelhos de água, jardins e terraços de pedra, compõem-

-se sete suites para a família e os seus convidados, além 

das zonas de estar, de jantar e de cozinhar localizadas no  

piso inferior.

Para desfrutar da carga dramática que a envolven-

te da casa Andalucia detinha, o programa paisagístico 

foi fundamental, combinando diferentes patamares vi-

suais e solares definindo uma orientação natural para a  

without forgetting the landscape that indelibly marks  

this space.

Seven bedroom suites for the family and their guests 

develop along the three linked pavilions, separated by 

pools of water, gardens and stone terraces, and joined by 

living, dining and kitchen areas located on the lower floor.

To harness the drama of the ‘Andalucia’ house’s sur-

roundings, the landscape design proved vital, combining 

different solar and visual levels to define a natural direc-

tion for the property. With this in mind, various parallel 

areas were created along the northeast/southeast axis, 
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habitação. Neste sentido, foram criadas várias superfí-

cies paralelas ao longo de um eixo Noroeste/Sudeste que 

passaram a conjugar áreas sombreadas onde se pudesse 

apreciar tranquilamente o sol quente andaluz.

Contudo, para abalar a calidez do local, a piscina da villa 

estende-se infinitamente provocando uma sensação de 

imersão numa viagem ilimitada para além dos términos 

físicos do espaço.

A alvura exterior, dissuasora de temperaturas mais  

fogosas, estende-se pelos interiores de ambos os pisos 

que, por seu turno, intentam prolongar a beleza e simplici- 

dade da luz natural que irrompe pelas grandes janelas  

da residência.

No entanto, remetendo às origens muçulmanas que 

outrora povoavam a região sul da Península Ibérica e 

que tantos vestígios deixaram nas imediações da casa  

producing areas of shade from which you can peacefully 

enjoy the warm Andalusian sunshine.

However, to get away from the heat, the villa’s swim-

ming pool stretches out towards the horizon, creating the 

feeling of immersing in an endless journey, beyond the 

physical limits of the space.

The white of the exterior, discouraging the fiery tem-

peratures, extends into the interiors of both floors, which, 

for their part, are designed to prolong the beauty and sim-

plicity of the natural light bursting in through the large  

windows of the property.

Nevertheless, harking back to the Muslim origins of the 

southern part of the Iberian Peninsula, of which there are 

many remains left in the vicinity of this house, it was de-

cided to build an Islamic garden, which, besides its practi-

cal influence, in moderating the immediate microclimate  
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Andalucia, decidiu construir-se um jardim islâmico que, 

além da sua influência pragmática, ao moderar ime-

diatamente o microclima que se sente frequentemente 

na zona, também faz referência ao contexto histórico  

vivido outrora. Deste modo metafórico, os jogos de  

sombras, fundidos com o importante elemento aquático, 

geraram um pequeno e fresco paraíso numa residência 

privada assumidamente contemporânea, mas que jamais 

esquece os antepassados da sua implantação.

often felt in the area, also makes reference to the his-

torical context of the past. Metaphorically, the inter-

play of shade, blended with the important aquatic  

element, create a small and cool haven, in a clearly con-

temporary private residence, which hasn’t forgotten 

 its predecessors.
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roberta Medina 
«Portugal é um país muito especial»

«Portugal is a very special country»

She welcomed us with her authentic Rio de Janeiro ac-

cent, claiming that «me, with a Portuguese accent, would 

never ring true». 

What is true is that Roberta Medina came to events pro-

duction and to producing Rock in Rio (RIR) via very natural 

means, falling in love with an event created in 1985 by her 

father Roberto Medina.

This thing that has «a life of its own which at any given 

moment nobody can control» ensures that Roberta Medina 

has a life rich in moments where she finds happiness in 

chocolate, family, friends, samba, Russian mountains, her 

dogs, and more recently in marriage and motherhood.

Won over by Portugal, she loves to paint and admires 

artists such as Vik Muniz and Joana Vasconcelos for the 

ease with which they make art accessible to everyone, 

keeping away from «that climate of exclusion, where art 

is for the few and super intelligent and incredible».

Recebeu-nos com o seu genuíno sotaque carioca,  

defendendo que «eu com sotaque português nem  

era verdade». 

A verdade é que Roberta Medina chegou à produção de 

eventos e, sobretudo, à produção do Rock In Rio (RIR), de 

uma forma muito natural, apaixonando-se por um evento 

criado em 1985 pelo pai, Roberto Medina.

Aquilo que tem «uma vida própria que em determinado 

momento ninguém manda nele» torna a vida de Roberta 

Medina cheia de instantes cuja felicidade encontra nos 

chocolates, na família, nos amigos, no samba, nas mon- 

tanhas russas, nos seus cães, e mais recentemente no  

casamento e na maternidade.

Rendida a Portugal, adora pintar e admira os artistas 

Vik Muniz e Joana Vasconcelos pela facilidade com que 

tornam a arte acessível a todos, afastando «aquele clima 

de exclusão, de que a arte é para poucos e super inte- 

ligentes e incríveis».
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portugal was the launch pad for the internationalisa-

tion of rir. Was this a strategic decision?

No, never. It was a young man from here who greatly in-

sisted that we hold RIR in Portugal. We asked him to set 

up the meetings, all the while thinking that he would give 

up, but in two weeks he had set up all the meetings.

There is no doubt at all that Portugal is the best spring-

board for any Brazilian or Portuguese speaking company 

because Portugal is in the world. Independent of feeling 

as if we’re on the edge, we are within Europe, in the  

European Community, which has many advantages and 

facilities, in terms of communication, company relations 

between the various countries. Many contacts can be made  

from Portugal.

after 27 years of history, are you able to make a defini-

tive assessment of rir?

We assess by period, because in truth the history [of 

RIR] is only just beginning. We are now entering the chal-

lenge of making RIR the world’s greatest music brand.

We have 27 years under our belt without any serious 

incident, happy people, a continually updated and popu-

lar line-up, with increasingly creative entertainment ac-

tivities. It’s not at all easy. Any rational businessperson 

would never have entered into this business because of 

the nonstop risk involved. 50% of RIR’s revenue comes 

from ticket sales. If it rains, we sell fewer tickets. So, the 

event itself is high risk. We are now starting to launch  

other products, such as the musical, the comic and a  

fashion range so that RIR can be continually part of  

peoples’ lives.

portugal foi o ponto de partida para a internaciona- 

lização do rir. a escolha foi pensada estrategicamente?

Não, nunca. Foi um rapaz daqui que insistiu muito para 

fazermos o RIR em Portugal.

Pedimos para ele marcar as reuniões, pensando sempre 

que iria desistir, mas em duas semanas ele marcou todas 

as reuniões.

Sem dúvida nenhuma Portugal é a melhor porta de 

entrada para qualquer empresa brasileira ou de língua  

portuguesa porque Portugal está no mundo. Independen-

temente de nos sentirmos no cantinho, estamos dentro 

da Europa, da Comunidade Europeia que tem muitas van-

tagens e facilidades de comunicação, de relacionamen-

to de empresas entre os vários países, fazem-se muitos  

contactos a partir de Portugal.

com 27 anos de história, permite-se fazer um balanço 

do rir?

Fazemos balanços por período, porque na verdade a 

história (do RIR) está só começando. Agora estamos a en-

trar no desafio de tornar o RIR na maior marca de música 

do mundo. 

Temos 27 anos sem nenhum incidente grave, as pes-

soas felizes, um line-up sempre atualizado e desejado, 

com atividades de entretenimento cada vez mais criati-

vas. Não é nada fácil. Qualquer empresário muito racional 

nunca entraria neste negócio porque teria risco full time. 

No RIR 50% das receitas estão na mão da bilheteira. Se 

chover vendemos menos bilhetes. Então a parte do evento 

em si é de alto risco. Agora começamos a entrar em outros 

produtos, como o musical, a banda desenhada e uma linha 

de moda para que o RIR possa estar presente na vida das 

pessoas de uma forma constante. 

Quando chegou a portugal afirmou que viu um país 

muito mais interessante e moderno do que aquele que os 

brasileiros faziam acreditar. 

Apesar de ter um avô português eu não registei que  

era portuguesa.

No Brasil somos muito orientados para os Estados Unidos, 

então não ficamos com a Europa na cabeça e quando pen-

sava na Europa, Portugal não estava nesse mapa.

Depois de estudar a história portuguesa, ficam as ima-

gens mais antigas, e quando cheguei aqui era como se 

estivesse à espera de ver só os prédios mais caidinhos da 

Ribeira, no Porto. Mas depois vi que era tudo normal, tudo 

igual ao Rio de Janeiro e isso foi uma surpresa. Alguém  

me enganou!

A coisa mais encantadora para mim é chegar aqui e 

sentir que as paredes falam. Aqui tudo tem história, nós 

não temos. A pouca que temos não ligamos porque nos 

sentimos sem história. Para o brasileiro a história é uma 

coisa curtinha.

Mas também tem de se mostrar o que é jovem e mo-

derno porque ninguém vem para cá para ver mais igre-

jas. Acho que tem vindo a melhorar muito a imagem de  

Portugal no Brasil, mas ainda tem muito trabalho para fazer. 

foi sobretudo isso que a encantou?

Não, foi muita coisa, mas acima de tudo as pessoas. O 

povo português é um povo do bem, um povo bom, de ca-

ráter. Qualquer coisa que a gente faça aqui de intriga é jogo 

When you arrived in portugal you said you saw a much 

more interesting and modern country than brazilians 

would have you believe.

Despite having a Portuguese grandfather I never real-

ised I was Portuguese.

In Brazil we focus greatly on the United States, and so 

Europe doesn’t enter our minds, and when I thought of 

Europe, Portugal didn’t figure on this map.

After studying Portuguese history, the oldest images 

stuck, and when I got here it was if I was expecting to see 

nothing but the most ramshackle of buildings on Oporto’s 

waterfront. But then I saw that everything was normal, 

and just the same as Rio de Janeiro and this was a sur-

prise. Someone had misled me!

The loveliest thing for me is arriving here and feeling as 

if the walls have something to say. Everything has history 

here; we don’t have this. The little we have we don’t con-

nect with as we feel as we have no history. For Brazilians 

history is something short. 

But you also have to show what is young and modern, 

as nobody comes here to see more churches. I think that 

Portugal’s image has greatly improved in Brazil, but there 

is still a lot more work to be done.

is this what enchanted you?

No, there were many things, but more than any the 

people. The Portuguese people is a people of good, a good 

people, with character. Whenever people poke fun or  

«O povo português é um povo do 
bem, um povo bom, de caráter.» 
\\  «The Portuguese people is a 

people of good, a good people, with 
character.»
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de criança porque o povo, apesar de ser um pouco mais 

fechado, é muito doce.

Acho que o que me fez ficar aqui foi a qualidade de vida 

que se tem aqui. Mesmo com crise, aqui o contraste social 

entre classes é mais esbatido do que no Brasil. Indepen-

dentemente de quanto eu ganho ou um amigo ganha, fre-

quentamos os mesmos lugares. Um frequenta mais vezes 

outro frequenta menos, você tem direito de ter acesso às 

mesmas coisas. Vive-se muito melhor aqui com menos 

dinheiro que no Brasil. Sou bem suspeita, Portugal é um 

país muito especial. 

acredita que continua a faltar samba (otimismo)  

aos portugueses?  

De facto falta um pouco de samba de raiz, porque as pes-

soas falam muito no fado e responsabilizam demais o seu 

caráter mais triste. Não podemos ficar agarradas a ele e 

pensar que aquilo é o nosso retrato. Não é bem o otimismo 

por ele próprio que falta, mas sim a autoestima. As pes-

soas não se valorizam. Digo muito que o pessimismo em 

Portugal é um problema coletivo. As pessoas em conjunto 

ficam tristes, o problema está na junção das pessoas e não 

em cada um individualmente. É como se não tivesse o di-

reito de estar bem. Aquilo que fica bem ser visto não é re-

almente aquilo que você é, falta autenticidade, confiança. 

    

consegue escolher a música da sua vida?

Não, tenho uma para de manhã, outra para daqui a 

pouco, outra para o almoço, são várias, mas quando não 

sei muito bem o que ouvir e não quero muita informação 

ouço sempre Rod Stewart. 

Tem uma música que tem uma das mensagens mais 

importantes para mim que é If Tomorrow Never Comes, 

cantada por Renato Russo, da Legião Urbana, cantor  

brasileiro que já faleceu. E diz: se eu falecer amanhã, você 

sabe o quanto eu te amo? A partir do dia que ouvi essa 

música não saio de casa sem dizer para a minha mãe, 

para os meus irmãos «Eu amo você». As pessoas não se 

habituam a demonstrar isso. Essa música mexeu muito  

comigo, virou um grande ícone para mim. 

Tem uma outra genial, Pais e Filhos, de Legião Urbana 

também. Tem um trecho que fala que os pais são crianças 

como você, o que você vai ser quando você crescer. São 

músicas que têm mensagens tão simples e óbvias, mas 

que esclarecem e que revelam muita sabedoria de vida. 

no futuro, vê-se a fazer algo que não o rir ou alguma 

coisa a ele associada?

Sem dúvida, no futuro e no presente. O RIR é uma parte 

(grande) da minha vida, mas sou muito nova e quero fazer 

muitas coisas diferentes. Ter feito o Ídolos foi uma experi-

ência super divertida e de vez em quando aparecem outros 

projetos de televisão para pensar. E tenho outros projetos, 

como o da Bela Vista, que engloba arte, turismo e inclu-

gossip it’s harmless because the people, despite being a 

little more reserved, are very sweet.

I think that what made me stay here was the quality of 

life you have here. Even with the crisis, the social contrast 

here between classes is much less obvious than in Brazil.

Irrespective of how much I earn or a friend earns, we 

visit the same places. One may visit them more often, 

another less often, you have the right to access the same 

things. You live much better here with less money than 

in Brazil. I am pretty convinced Portugal is a very special 

country.

do you believe that the portuguese are still lacking in 

samba (optimism)?

In fact an inner sense of optimism is a little lacking, be-

cause people talk a lot about fado (fate) and give too much 

importance to their saddest side. We can’t stay attached 

to it and think that this is our portrait. It’s not quite opti-

mism per se that is lacking, rather self-esteem. People 

undervalue themselves. I often say that pessimism in 

Portugal is a collective problem. People become sad as a 

whole; the problem lies in the joining of people and not in 

the individual. It’s as if the right to being fine didn’t exist. 

What is deemed the right way to be seen isn’t really what 

you are; there’s a lack of authenticity, of confidence.

Have you chosen the music of your life yet?

No, I have one for the morning, another for shortly,  

another for lunch, there are many, but when I’m not really 

sure what I should listen to and I don’t want a lot of infor-

mation I always listen to Rod Stewart.

I have a song which has one the most important mes-

sages for me, which is If Tomorrow Never Comes, sung by 

Renato Russo, from Legião Urbana, a Brazilian singer who 

is now dead. And it says: if I die tomorrow, will you know 

how much I love you? From the moment I heard this song, 

I wouldn’t leave the house without saying «I love you» to 

my mother, to my brothers and sisters. People don’t make 

a habit of showing this. This music made me think a lot 

and became very important for me.

There’s another good one too, Pais e Filhos, by Legião 

Urbana too. It has a part where it says parents are children 

like you, what you will become when you grow up. These 

are songs with very simple and obvious messages, but 

which make clear and reveal much wisdom about life.

do you see yourself working on something that isn’t 

rir or anything associated to it in the future?

Without a doubt, in the future and in the present. RIR is 

a (large) part of my life, but I am very young and I want to 

do many different things. Having done Portuguese Idols 

was a really fun experience, and sometimes other televi-

sion projects come into view. And I have other projects, 

such as Bela Vista, which covers art, tourism and social 

são social. O turismo e projetos de divulgação de países 

me encantam. Estou absolutamente disponível para boas 

ideias. Só que aprendi a trabalhar por paixão então não 

consigo muito me animar e envolver em coisas que não 

acredito, pelas quais não me apaixono. Mas qualquer pro-

jeto que me apaixone, tenho logo vontade de fazer parte. 

como imagina o ‘seu’ mundo melhor?

Acho que o mundo melhor começa no nosso próprio 

olhar de respeito e cuidado com o outro. Cada um de nós 

devia ter o mínimo cuidado de olhar para o outro e ver o 

que é que a nossa ação interfere na sua vida. Essa com-

preensão faz as coisas mudarem naturalmente porque 

a sua atitude e o seu comportamento é ajustado de uma 

forma muito inata. A sociedade seria muito mais equili-

brada se nós tivéssemos esse tipo de responsabilidade. 

inclusion. Tourism and projects promoting countries ex-

cite me. I am entirely open to any new ideas. It’s just that 

I learned to work through passion and so I can’t really get 

excited and involved in things in which I don’t believe, for 

which I have no passion. But any project I feel passionate 

about, I immediately want to be part of it.

How do you picture ‘your’ better world?

I think that the better world begins with our own view 

of respect and caring about others. Each of us should 

have the minimum of care to look at others and see how 

our actions affect their lives. This understanding allows 

things to change naturally because their attitude and be-

haviour adjusts in a very innate fashion. Society would be 

much more balanced if we felt this kind of responsibility.
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cidade das artes e das ciências
um vislumbre de futuro \\ A glimpse of the future

TexTO TexT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY JaVier YaYa TUr (CaCsa)

arqUiTeTUra \\ arCHiTeCTUre
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Do centro de Valência, a cidade antiga, de ruas estrei-

tas, casas com varandas românticas, praças com fontes e 

cafés centrais, e igrejas e capelas imponentes, à moderna 

Cidade das Artes e das Ciências é um pulo. Pelo menos é 

o que nos dizem os ponteiros do relógio, porque o tempo 

mental é outro, muito mais demorado. É que mal se avista, 

ao longe, branca e azul, a Cidade das Artes e das Ciências 

sentimo-nos como que transportados para outro tempo, 

num futuro longínquo, graças aos traços modernos e ar-

rojados deste projeto.

Da responsabilidade dos arquitetos Santiago Calatrava 

e Félix Candela, a Cidade das Artes e das Ciências é, an-

tes de mais, um dos maiores centros culturais da Europa, 

onde uma luz aberta e o Mediterrâneo coexistem de for-

ma ímpar, e cujo objetivo é disseminar, encorajar e desen-

volver as ciências e a tecnologia. 

Construído sobre o antigo leito do Rio Turia, a Cidade 

das Artes e das Ciências conta com cinco edifícios van-

guardistas, que se distinguem não só pelos seus dese-

nhos diferenciados, mas pelo que têm para oferecer no 

que toca à cultura. 

o Hemisfèric, ou Planetário, é um dos mais surpre- 

endentes. Representando um olho aberto que tudo vê, este 

The centre of Valencia, the old city of narrow streets, 

houses with romantic verandas, squares with fountains 

and central cafés, and impressive churches and chapels, is 

just moments from the modern City of Arts and Sciences. 

Or at least this is what the clock tells us; for the mind time 

is different and much quicker, in that as soon as you see 

the white and blue of the City of Arts and Sciences in the 

distance, you feel as if you’ve been whisked off to another 

time, to a far off future, thanks to the modern and daring 

design of this project.

The creation of architects Santiago Calatrava and Félix 

Candela, the City of Arts and Sciences is, first and fore-

most, one of the largest cultural centres in Europe, where 

an open light and the Mediterranean coexist like nowhere 

else, and the aim of which is to spread, encourage and de-

velop the sciences and technology.

Constructed on the old bed of the River Turia, the City 

of Arts and Sciences features five cutting edge buildings, 

which stand apart not only for their differing designs, but 

also for what they offer in terms of culture.

The Hemisféric, or Planetarium, is one of the most re-

markable. Representing an open eye that sees every-

thing, this building is the largest film theatre in Spain, 
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www.cac.es

edifício é casa da maior sala de cinema espanhola, sen-

do que oferece uma programação cultural diversificada  

e exclusiva. 

De formas orgânicas e morada de múltiplas atividades 

e iniciativas relacionadas com a evolução da vida cien-

tífica e com a disseminação tecnológica, o Museu das 

Ciências Príncipe Filipe é um verdadeiro instrumento 

educativo, cujo slogan é: «proibido não tocar, não sentir e  

não pensar». 

A estes dois edifícios junta-se o Palácio das Artes  

Rainha Sofia, que funciona como um catalisador de  

todas as culturas da região de Valência, especialmente da 

sua música centenária; o Oceanográfico, maior complexo 

marinho da Europa, que oferece uma viagem única pelos 

mares e oceanos do planeta; e o  L’Umbracle, porta de en-

trada para a Cidade das Artes e das Ciências e onde está 

instalado o Jardim da Astronomia, convite a uma viagem 

por objetos e instrumentos relacionados com a ciência.

while offering a diverse and exclusive cultural agenda.

Home to a host of activities and initiatives related to the 

evolution of scientific life and to technological dissemina-

tion, the Prince Filipe Science Museum, with its organic 

design, is a veritable instrument for education, the slogan 

of which is: “it is prohibited to not touch, feel or think”.

These two buildings are joined by the Queen Sofia Pal-

ace of Arts, which operates as a catalyst for the culture of 

the region of Valencia, and in particular its age-old music; 

by the Oceanogràfic, Europe’s largest marine complex; 

and the Umbracle, the entrance way to the City of Arts 

and Sciences, and where the Astronomy Garden is lo-

cated, welcoming you on a tour of science related objects  

and instruments.  



46 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 47 

www.tribu.com

natal alu 
Sobriedade e Conforto \\ Simple Comfort

DesiGN

TexTO TexT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY TriBù 

Consciente do seu design atemporal e discreto, a 

marca belga de mobiliário exterior apresenta mais um 

modelo que premeia o conforto e bem-estar de um  

sofá frugal.

Desenhado por Wim Segers e pelo filho Bob, Natal Alu 

detém uma armação retilínea, em alumínio revestido, 

que contrasta lindamente com o volume das almofadas, 

disponíveis em várias tonalidades e materiais.

Adaptável a diversas áreas, Natal Alu pode surgir 

como simples poltrona ou como grande sofá de canto. 
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Sticking to its timeless and discreet design style,  

Belgian outdoor furniture brand Tribù presents another 

model that reveals the comfort and well being of a  

simple sofa.

Designed by Wim Segers and by his son Bob, Natal Alu 

features a straight frame in coated aluminium, contrasting 

well with the size of the cushions, available in a choice of 

colours and materials.

Adaptable to a range of settings, Natal Alu can be a sim-

ple armchair or as a large corner sofa.



Villas&Golfe  \\ 49 

www.cor.de

shriMp
Silhueta Apurada 

Sophisticated Silhouette

DesiGN

TexTO TexT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHY COr

Uma elegância que se afirma de modo indiscutível, ideal 

para decorar o lobby de um hotel ou mesmo para se fixar 

no recanto de leitura na sala de estar. 

A cadeira de encosto Shrimp resulta de um perfil com 

almofadas planas e orlas em madeira curvada.

Garantindo uma agradável sensação de segurança, é o 

lugar certo para descansar, podendo ainda desfrutar da 

sua base giratória. Basta escolher entre a versão de en-

costo simples ou duplo, as tonalidades preferidas, sem es-

quecer o correspondente repousa pés. 

An elegance that is cleat to see, ideal for decorating the 

lobby of a hotel, or even to place in the reading corning of 

your living room.

The Shrimp easy chair results from a bentwood profile 

with flat cushions and interesting side recesses.

Ensuring a pleasant feeling of safety, this is the perfect 

spot to relax, and also enjoy its swivel mechanism. Take 

your pick between the single or double back version,  

your choice of colour and not forgetting the corres- 

ponding stool.
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www.jacuzzi.eu

opalia
estilo Inovador 

Innovative Style

DesiGN

TexTO TexT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY  JaCUzzi

As formas harmoniosas da banheira de hidromassa-

gem Opalia, da Jacuzzi, revestem-se agora com a robustez 

e suavidade no toque que o material DuPont™ Corian® 

confere, mas também com inovadoras tecnologias. 

As torneiras eletrónicas, o controlo remoto, o encosto 

de cabeça no macio TechnoGel®, as configurações digitais 

de intensidade da hidromassagem, a luz subaquática e o 

sistema de desinfeção automática fornecerão sensações 

únicas para corpo e mente. 

The harmonised shapes of the Opalia whirlpool bath 

from Jacuzzi, are now coated with the solid yet smooth 

feel offered by the material DuPont™ Corian®, and also 

joined by innovative technology.

The electronic taps, the remote control, the headrest 

in soft TechnoGel®, the digitally configured massage 

strength, the underwater spotlight and the automatic 

disinfection system will all provide unique sensations for 

body and mind.
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66
DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs

bollinGer
Aromas tradicionais
Traditional Aromas

60
resTaUraNTe \\ resTaUraNT

aMber
encruzilhada Tentadora
Tempting Crossroads

54
reTraTO De UM CHeF \\ POrTraiT OF a CHeF 

Hans neuner
Clássico e Intemporal
Classic and Timeless

\\GourMet



hans neuner
Clássico e Intemporal \\ Classic and Timeless

When Hans Neuner arrived at Ocean Restaurant in 

the Vila Vita Parc resort in the Algarve in 2006, he came 

with clear intentions: to achieve the merit and height in  

recognition the famous Michelin star gives to the best res-

taurants in the world and, by association, to the chefs who 

head their kitchens.

Having worked long and hard with other prize winning 

chefs in Berlin, Mallorca and Hamburg, Neuner’s turn ar-

rived to form a team that applies his techniques, founded on 

haute cuisine and the freshness of ingredients, the majority 

of which are produced locally.

Quando, em 2006, Hans Neuner chegou ao restaurante 

Ocean, no resort Vila Vita Parc, no Algarve, vinha com ten-

ções bem definidas: conseguir alcançar o mérito e o reco-

nhecimento máximo que a tão afamada Estrela Michelin 

atribui aos melhores restaurantes do mundo e, por seu 

turno, aos Chefs que comandam a sua gastronomia. 

Depois de muito treinar com outros Chefs premiados 

em Berlim, Maiorca e Hamburgo, chegava a vez de Neuner 

apostar numa equipa própria que seguisse as suas técni-

cas, muito assentes na alta cozinha e na frescura dos pro-

dutos, a maioria deles produzidos localmente. 

TexTO TexT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY Vila ViTa ParC

reTraTO De UM CHeF \\ POrTraiT OF a CHeF
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Não tardara muito até o jovem austríaco cumprir a sua 

missão: em 2009 foi eleito «Chef do Ano» em Portugal e 

ganhou a sua primeira Estrela Michelin.

Na verdade, crescer bem de perto com o mundo da gas-

tronomia, no restaurante dos pais, determinou indubita-

velmente o seu destino voltado para a cozinha.

Assente na pureza e simplicidade de todos os ingredien-

tes que usa, mais de 70% deles biológicos e, na maioria, ad-

quiridos a nível local e regional, muitos da própria fazenda 

biológica do resort, a Herdade dos Grous, situada em Beja, 

e do jardim de ervas existente no Vila Vita Parc, os deleites 

preparados por Hans Neuner são simples, elevados e dei-

xam que os seus genuínos sabores falem por si mesmos.

Apesar da ementa do Ocean mudar semanalmente, 

Neuner admite que adora preparar percebes. E, quan-

to a gostos pessoais, revela que aprecia intensamente  

It wasn’t long before the young Austrian had achieved 

his mission: in 2009 he was voted «Chef of the Year» in  

Portugal, and he was awarded his first Michelin star.

Growing up in close proximity to the world of cooking, in 

his parent’s restaurant, was in actual fact what determined 

his culinary led lifestyle.

Based on the purity and simplicity of every ingredient he 

uses, more than 70% of which are organic, and for the most 

part, sourced locally or regionally, many from the resort’s 

own organic estate, the Herdade dos Grous, located near 

Beja, and from the herb garden located in Vila Vita Parc, the 

delights prepared by Hans Neuner are simple, refined and al-

low their genuine flavour to speak for themselves.

Despite the Ocean’s menu changing on a weekly basis, 

chef Neuner admits that he loves making goose barnacles. 

And, when it comes to personal tastes, he reveals that he 

cataplana, mas jamais irá provar de novo o nosso famoso 

«Tripas à Moda do Porto».

Remetendo de imediato às suas origens, o Chef carac-

teriza a sua cozinha como «a famosa Valsa de Viena: sim-

ples, elegante e romântica. Assim como a valsa, clássica e 

intemporal» e talvez por essas mesmas particularidades 

ele e a sua equipa tenham arrecadado a segunda Estrela 

Michelin em 2011, tornando-se no segundo restaurante 

português a almejar tal distinção, a par com o restaurante 

has is passionate about cataplana, but that he wouldn’t be 

tempted to eat another «Tripas à Modo do Porto».

Returning to his origins, the chef compares his cooking 

to «the famous Vienna Waltz: simple, elegant and roman-

tic. Just like the waltz, classic and timeless» and perhaps for 

these self same properties he and his team were awarded 

their second Michelin star in 2011, making the Ocean the sec-

ond restaurant in Portugal to have this distinction, after Vila 

Joya, run by his friend and fellow Austrian Dieter Koschina.
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Vila Joya dirigido pelo seu amigo, também austríaco,  

Dieter Koschina. 

Sem pensar muito no futuro, Hans Neuner vai passando 

os seus tempos livres a andar de motorizada, a fazer body 

board ou Thai Box, enquanto divide a pressão e a respon-

sabilidade de manter as duas Estrelas Michelin no Ocean, 

um restaurante gourmet, elegante e que convida a mag-

níficas degustações no seu terraço sobre o azul profundo 

do Oceano Atlântico. 

Without thinking too far forward, Hans Neuner spends his 

free time riding his motorbike, body boarding or practicing 

Thai boxing, to balance out the pressure and responsibility 

of keeping the two Michelin stars at the Ocean, an elegant 

gourmet restaurant, offering magnificent dining on its ter-

race above the deep blue of the Atlantic Ocean. 

www.vilavitaparc.com
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aMber
encruzilhada Tentadora

Tempting Crossroads

The bustling city of Hong Kong holds within it secrets that 

go far beyond the oriental experience and spirit.

The marvellous Landmark Mandarin Oriental hotel is 

home to an impeccable space in which flavours, destina-

tions, aromas and palates from various places around the 

globe come together.

Dutch chef Richard Ekkebus brings to the Amber a French 

based cuisine, skilfully intertwined with unique influences 

as far ranging as Australia and Japan, without forgetting na-

tive ingredients from around the metropolis and traditional 

European techniques.

A fervilhante cidade de Hong Kong guarda em si mes-

ma segredos que não se finalizam apenas na vivência e  

espírito oriental. 

O maravilhoso hotel Landmark Mandarin Oriental aco-

lhe um irrepreensível espaço onde se entrecruzam sabo-

res, destinos, travos e paladares oriundos de vários locais 

de todo o planeta.

Pela mão do Chef holandês Richard Ekkebus ergue-

-se no Amber uma cozinha de base francesa que mistura 

habilmente influências únicas de lugares tão distantes 

como Austrália e Japão, sem esquecer os ingredientes  

TexTO TexT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY MaNDariN OrieNTal 

resTaUraNTe \\ resTaUraNT
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autóctones da grande metrópole e as técnicas tradicio-

nais europeias.

Contando com duas presenças na lista dos 50 Melhores 

Restaurantes do Mundo e duas estrelas Michelin, o res-

taurante Amber tenta os comensais com os seus pratos 

contemporâneos e subtis, como o ouriço-do-mar com  

geleia de lagosta, os chupa-chupas de foie-gras, beterra-

ba e framboesa ou o salmão da Tasmânia.

Appearing twice on the list of the World’s 50 Best  

Restaurants and boasting two Michelin stars, Amber  

restaurant tempts guests with its contemporary and sub-

tle dishes, such as Sea Urchin in Lobster Jelly, or Foie Gras,  

Beetroot and Raspberry Lollipops, and Tasmanian Salmon.

However, the Amber experience also relies much on the 

design it features. The interior, designed by Adam Tihany, 

wows visitors from the outset with its stunning chandelier 

No entanto, o Amber também vive muito do design em 

que se instalou. O interior, assinado por Adam Tihany, 

conquista o visitante que se envolve de imediato pelo 

dramático lustre de 4320 hastes de bronze suspensas 

e que conferem um halo dourado a todo o restaurante. 

Além disso, foi igualmente criada uma sala de vinho pri-

vada. Um pequeno e exclusivo oásis cujas paredes vítreas  

estão preenchidas com algumas das melhores garrafas de 

vinho mundiais e onde poderá sempre apreciar com a sua 

família, amigos ou clientes de um momento íntimo e su-

blime degustando manjares que vibram com a junção de 

extremos mais orientais com os mais ocidentais.

with 4320 suspended bronze stems, which confer the whole 

restaurant with a golden halo. In addition, the restaurant has 

its own private wine room. A small and exclusive oasis the 

glass walls of which are lined with some of the best bot-

tles of wine in the world and in which you can always enjoy, 

with your family, friends or clients, an intimate and sublime  

moment, savouring that buzz with the fusion of Far East  

and Far West.

www.amberhongkong.com
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bollinGer
Aromas tradicionais \\ Traditional Aromas 

The age-old aroma of Bollinger champagne awakens 

the senses as soon as you pass through the heavy gates 

of the house of the famous French brand. It is an aroma 

rich in wood, in quality grape varieties and in tradition.

This is not just any champagne house. Owned by the 

same family since the day it began, in 1829, Bollinger re-

mains the result of a successful blend of striving con-

stantly for quality and the greatest respect for tradition. 

This respect can be seen in the continued use of wooden 

O aroma centenário do champanhe Bollinger sente-se 

assim que se ultrapassam os pesados portões que conti-

nuam a ser casa da famosa marca francesa. É um aroma a 

madeira, a castas de qualidade superior e a tradição.

Esta não é uma comum casa de champanhe. Detido 

pela mesma família desde a data em que foi lançado, em 

1829, o Bollinger continua a ser o resultado de uma feliz 

combinação entre a busca incessante pela qualidade e o 

respeito máximo pela tradição. Este respeito nota-se no 

TexTO TexT aNDreia BarrOs Ferreira  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY  BOlliNGer 

DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs
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contínuo uso de cascos de madeira no processo de fer-

mentação, na manutenção do último tanoeiro da região e 

no armazenamento de uma extraordinária e abrangente 

coleção de vinhos de reserva. 

Combinação perfeita entre açúcar e acidez, os cham-

panhes vintage da Bollinger não são produzidos todos os 

anos, mas apenas quando as castas apresentam condi-

ções excecionais. A marca de champanhe é a eleita pelo 

famoso agente secreto 007, James Bond, nos seus filmes 

desde 1973. 

casks in the fermentation process, in keeping up the last 

cooper in the region, and in the storage of an extraordi-

nary and wide reaching reserve wine collection.

The perfect combination between sugar and acid-

ity, vintage champagnes from Bollinger are not produced 

every year, but only when the grapes present exceptional 

conditions. The champagne brand has been the chosen 

champagne of famous secret agent 007, James Bond, in 

his films since 1973.

www.champagne-bollinger.com
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Mystique hotel
Sonho azul

Azure Dream

The Island of Santorini, in Greece, is home to one of the 

most beautiful and unusual hotels in the world. Stood on 

a slope dropping into the Aegean Sea, over an intense blue  

atmosphere, the Mystique Hotel is a metaphor for happiness 

and peace.

A Ilha de Santorini, na Grécia, esconde um dos hotéis mais 

belos e invulgares do mundo. Instalado numa escarpa que 

desagua no Mar Egeu, sobre uma atmosfera azul intensa, o 

Mystique Hotel é a metáfora da felicidade e da paz. 

TexTO TexT aNDreia BarrOs Ferreira  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY sTarWOOD HOTels

HOTel
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À chegada, a atmosfera é tão azul que chega a embriagar 

os sentidos. Começa a prevalecer a sensação de que este é 

um sonho, que a qualquer momento a realidade vai levar-

-nos de volta às nossas vidas cinzentas e agitadas. Mas  

depois, à medida que percebemos que o sonho não se  

desfaz, pelo contrário, se mantém bem vivo, chega então 

uma profunda sensação de felicidade por estarmos num 

dos hotéis mais bonitos do mundo, o Mystique, na não  

menos bela ilha grega de Santorini.

Construído num cenário luxuoso e de extraordinária  

beleza, o Mystique Hotel está plantado à beira do mar  

Egeu, usufruindo de vistas magníficas sobre as suas  

águas tranquilas. 

Conjugação feliz entre uma arquitetura e uma decoração 

minimalista e tradicional, o hotel dispõe de 22 magníficas 

suítes e villas, todas viradas ao mar e com terraços indi- 

viduais dotados de espreguiçadeiras e sofás, para que o 

When you arrive, the atmosphere is so blue that your 

senses are enraptured. The feeling that you are living a 

dream takes over and that at any moment reality will kick 

in and take you back to your grey and busy life. But then, 

as you realise that the dream isn’t fading away and that 

on the contrary it is as bright as ever, a huge sensation of 

happiness rushes in, for being in one of the most beautiful 

hotels in the world, the Mystique, on the no less beautiful 

Greek island of Santorini.

Built in a luxurious setting of extraordinary beauty, 

the Mystique Hotel is stood by the Aegean Sea, enjoying  

stunning views over its calm waters.

Successful blend of minimalist architecture and décor, 

the hotel contains 22 magnificent suites and villas, all  

facing the sea and with private terraces equipped with 

sun loungers and sofas, so that relaxation becomes part 

of every moment of a guest’s stay. Generous in area with 
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descanso invada todos os minutos da vida dos hóspedes. 

Com áreas generosas, camas king size, salas de estar, ba-

nheiras de hidromassagem e jacuzzi, todas as suítes têm 

em comum o respeito pela Natureza, que se espelha na  

escolha dos seus materiais e objetos de decoração. 

Ficar hospedado no Mystique Hotel é também poder 

saborear a refrescante gastronomia grega. Prová-la no  

Charisma, o restaurante do hotel, é uma experiência emoti-

va devido à localização das mesas: ao lado de um espelho de 

água e de frente para o mar Egeu. Para os mais românticos, 

as refeições poderão ser servidas na cave de vinhos Secret, 

por entre uma seleção exemplar de néctares e à luz das 

velas. Tudo feito em movimentos espaçados, relaxantes, 

king size beds, living rooms, whirlpool baths and hot tub, 

every suite shares a respect for nature that can be seen in 

the choice of materials and decorative objects.

Being a guest at the Mystique Hotel is also being able 

to taste Greece’s refreshing cuisine. Experiencing it at  

Charisma, the hotel’s restaurant, is an emotional affair, 

due to the positioning of the tables: next to a water pool 

and facing the Aegean Sea.

For any romantics out there, candle lit meals can be 

served in the Secret wine cellar, surrounded by an excep-

tional selection of fine wines. Everything is done at a slow, 

relaxing pace, in perfect harmony with nature, as it was in 

the first days of humanity.
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em perfeita harmonia com a Natureza, como era nos pri-

mórdios da Humanidade. 

Enquanto se observa o mar, lê um livro ou se entrega o 

corpo nas mãos das massagistas do hotel, fica a certeza 

de que essa fusão entre homem e Natureza é possível. 

Mais, descobre-se que ela é necessária para o bem-estar  

completo. E se não for possível realizá-la sempre, se a vida 

nas grandes urbes o for impedindo, então sempre pode ir 

fugindo, de vez em quando, para este pedaço de paraíso, à 

procura de uma vida azul e sem ponteiros…

As you gaze out to the sea, read a book or surrender 

your body to the hands of the hotel’s masseurs, you’ll be 

convinced that this fusion between man and nature can 

exist. What’s more, you’ll discover that it is necessary for 

complete well being. And if this may not be possible to en-

joy this all the time, if life in major cities is stopping you 

from achieving it, then you can always escape it all from 

time to time, and come to this piece of paradise, in search 

of a blue life free of deadlines...

www.mystique.gr

76 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 77 

António Rebelo de SouSA
economista
economist

Na vida, não basta criticar, mesmo quando se tem a ra-

zão do nosso lado.

É, também, indispensável apresentar propostas al- 

ternativas que se apresentem realistas, fugindo à dema-

gogia e, por isso mesmo, à irresponsabilidade.

Tenho criticado, vivamente, a ausência de reformas 

profundas na economia portuguesa como, também, de 

medidas tendentes a incentivar o crescimento e a  

combater o desemprego.

Mas, tal não significa que defenda a tese de que o PS 

deva «rasgar» o acordo com a troika, pondo em causa o 

próprio compromisso assumido pelo Governo socialista 

há um ano atrás e não se compreendendo a verdadeira 

dimensão do problema que estamos, presentemente, a 

atravessar com a iminente saída da Grécia da área do euro.

Caso a Grécia venha a sair da área do euro, o risco do 

«efeito psicológico» ou, melhor dizendo, do «efeito refle-

xivo» no sistema financeiro existirá sempre, que o mesmo 

é dizer que, caso não sejam, de imediato, adotadas medi-

das de assistência à economia portuguesa que temperem 

o que se convencionou designar de «comportamento dos 

mercados», não será fácil evitar uma situação, particu- 

larmente, crítica para a economia portuguesa.

Aliás, sou dos que pensam que deveríamos suspender, 

de imediato, as operações de short selling.

Mas, enfim, regressando ao que mais importa, para evi-

tar o agravamento da crise no nosso País, em caso de saída 

da Grécia da área do euro, afigurar-se-ía da maior relevân-

cia que se estabelecesse, ainda que por alguns meses, um 

amplo consenso político no nosso País, incluindo, natu- 

ralmente, o Partido Socialista.

Com concessões de parte a parte.

Não compreender isto é pôr as divergências  partidárias 

acima do interesse nacional.

É claro que alguns complexados e frustrados pessoais, 

sem sentido de Estado, preferirão ir por outro caminho.

E estão no seu direito.

Mas, prestarão um mau serviço à Democracia e ao País.

Nem mais, nem menos...

Responsabilidade 

Responsibility 
In life, criticising just isn’t enough, even if you have re-

ason on your side.

It is also vital to present alternative suggestions, pro-

posals that are realistic, steering clear of demagogy and, 

because of just this, of irresponsibility.

I have strongly criticised the absence of major refor-

ms in Portugal’s economy, as I have also the absence of 

measures aimed at encouraging growth and combating 

unemployment.

But this does not mean that I defend the theory that the 

PS should «rip up» the troika agreement, jeopardising 

the very commitment made by the socialist government 

a year ago and not understanding the true scale of the 

problem we are currently going through, with the immi-

nent exit of Greece from the Euro zone.

In the event that Greece leaves the Euro zone, the risk 

of the «psychological effect» or, better put, of the «reflex 

effect» in the financial system, will always be there, whi-

ch is the same as saying that if measures for aiding the 

Portuguese economy that temper what is conventionally 

known as «market behaviour» are not adopted imme-

diately, it will not be easy to avoid a particularly critical 

situation for the Portuguese economy.

Incidentally, I belong to those who think that we should 

suspend, henceforth, «short selling» operations.

But, well, getting back to the issue here, to avoid the 

worsening of the crisis in our country, in the event of the 

Greek exit from the Euro zone, it would seem of the ut-

most importance that a major political consensus was 

reached in our country, if only for a few months, including  

of course, the Socialist Party.

With concessions on both sides.

Not understanding this would be placing party differen-

ces above national interest.

Of course some people with complexes and personal 

frustrations, with no sense of nation, will prefer to take a 

different route.

And they are in their right to do so.

But they will be doing a bad service to democracy and 

to the country.

Nothing more, nothing less...

OPiNiãO \\ OPiNiON
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Há viagens feitas à medida dos corações aventurei-

ros, talhadas para surpreender de tal forma que qualquer  

palavra se torna insuficiente para descrever a vertigem do 

inesperado. Há locais quase intocados pelo Homem, como 

o Botswana, que orgulhosamente preserva a sua maior ri-

queza – a natureza –, perante a qual nos sentimos peque-

nos, mas maiores, depois de vivências como esta.

De todos os lugares que o Botswana tem, o Delta do 

Okavango é talvez aquele que mais resistiu às aventuras 

There are journeys made to fit adventurous souls, cus-

tomised to astound in such a manner that there is no word 

left to describe the giddiness of the unexpected. There are 

places almost untouched by mankind, such as Botswana, 

which proudly preserves its greatest wealth – nature 

-, before which we feel so small, but greater after expe- 

riences such as these.

Of all the places found in Botswana, the Okavango Delta 

is perhaps the one to have most resisted the exploits of 

progress. But after being overwhelmed by the beauty of 

the scene before you, the low skies with storms brewing, 

the toing and froing of insects; after rubbing your eyes 

to truly take in the magnificence of the landscapes, the 

body can then adjust its rhythm to that of nature, and you 

can let go, to be carried away by the currents, by the oar 

strokes of the mokoro boatmen, by the birdsong... and any 

anxiety dissolves in the waters of the channels.

Like an oasis in the Kalahari Desert, the Okavango 

Delta – as much a permanent as a seasonal home for a 

do progresso. Mas depois da claustrofobia das aparições, 

do torpor da emoção, dos céus baixos e ameaçadores, 

do vaivém dos insetos, depois de esfregarmos os olhos 

para nos certificarmos da magnificência das paisagens, o  

corpo acerta o compasso com a natureza, e deixamo-nos 

embalar nas correntezas, nas remadas dos marinheiros 

de mokoros, no canto das aves… e todo o sobressalto se 

dissolve nas águas dos canais.

Como um oásis do deserto Kalahari, o Delta do Okavango 

– moradia tanto permanente quanto sazonal de uma  
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huge variety of birds and wild animals – hides within it  

another luxury refuge, the Eagle Island Camp, belonging 

to Orient-Express, located on Xaxaba Island, surrounded 

by Illala Palms, and with views to a lagoon fed by the tran-

quil waters of the Delta.

Created to provide memorable safaris in a totally unique 

setting, with the savannah on the horizon and the unri-

valled beauty of an African sunset, the hotel complex 

has been carefully planned to respect and harmoniously 

blend into the surroundings.

ampla variedade de aves e animais selvagens – esconde 

em si mesmo um outro refúgio de luxo, o Eagle Island 

Camp, da Orient-Express, situado na Ilha de Xaxaba, cer-

cado pelas Palmeiras Illala, e com vista para uma lagoa  

alimentada pelas tranquilas águas do Delta. 

Idealizado para proporcionar safaris memoráveis 

num cenário completamente singular, com a savana 

no horizonte e a beleza ímpar do pôr do sol africano, o 

complexo hoteleiro foi criteriosamente arquitetado de 

forma a respeitar e integrar-se harmoniosamente no  

meio envolvente.
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The wild region, which is home to various animal spe-

cies, such as elephants, giraffes, lions and leopards, 

among others, provides both an atmosphere of comfort 

and of genuine luxury, recreated in the construction and 

the decoration of the lodge. Interestingly, the Fish Eagle 

Bar, within the complex and with a panoramic view over 

the savannah and a small lagoon fed by the waters of the 

Delta, has been referred to by the New York Times as one 

of the most romantic bars on the whole planet.

A região selvagem, que hospeda diversas espécies, 

como elefantes, girafas, leões e leopardos, entre outros, 

propicia simultaneamente uma atmosfera de conforto e 

de verdadeiro luxo, recriada na construção e decoração 

do Lodge. Como referência, o Fish Eagle Bar, do complexo, 

com uma vista panorâmica para a savana e para uma pe-

quena lagoa alimentada pelas águas do Delta, encontra-

-se referenciado pelo New York Times como um dos mais 

românticos bares de todo o mundo.

Com telhados tipicamente africanos, cobertos com 

palha, as cabanas, suspensas em plataformas de madei-

ra local, proporcionam um luxo surpreendente e facili- 

dades dignas de um hotel com uma mão cheia de estre-

las. Ar condicionado, mini-bar, cofre, secador de cabelo 

e um sistema de intercomunicador com a receção são  

apenas alguns dos muitos serviços disponíveis.   Os grandes  

decks privados são mobilados com espreguiçadeiras e 

uma rede, perfeitos para observar a vida selvagem, ou 

para desfrutar de um jantar íntimo em total privacidade.

A partir do luxuoso Eagle Island Camp, pode conhecer-

-se a região, cujas paisagens, sons e fragrâncias ficarão 

para sempre no baú das melhores recordações de uma 

vida. Voos de helicóptero, de 45 minutos e incluídos na 

diária; excursões de pescaria ao longo do canal Bora; ob-

servação de pássaros, tendo esta ilha quase 400 espécies 

de aves; e safaris fotográficos, em veículos 4x4 abertos, 

alcançando habitats muito díspares, para que não se per-

ca nenhuma experiência, nem variedade de espécies. Ou 

então deslizar nos canais do Delta, sem pressas e sem 

intento, ao sabor das remadas largas dos «capitães» de 

With typically African, thatched roofs, the cabins, 

perched on platforms made from local timber, provide 

astounding luxury and facilities worthy of a hotel with 

plenty of stars. Air conditioning, mini bar, safe, hairdryer 

and an intercom system with reception are just some of 

the many services available. The spacious private decks 

are furnished with sun loungers and a hammock, perfect 

for watching the wildlife, or for enjoying a meal for two in 

complete privacy.

Using the luxurious Eagle Island Camp as a base, you 

can set out to discover the region, the landscapes, sounds 

and fragrances of which will remain forever in your treas-

ure chest of life memories. 45-minute helicopter flights, 

included in hotel fees; fishing trips along the Bora channel; 

bird watching, on this island with nigh on 400 bird species; 

and photographic safaris, in open top 4x4s, out to widely 

differing habitats, to ensure you don’t miss out on a single 

experience, or a single species. Or you could glide unhur-

riedly and aimlessly along the channels of the delta, to 

the rhythm of the broad oar strokes of the mokoro boat  

«captains», escorted by a squadron of damselflies,  
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www.eagleislandcamp.com

mokoros, escoltados por um esquadrão de libelinhas,  

irrepreensivelmente enfileiradas em ambos os lados das 

labirínticas avenidas de vegetação.

Aqui, onde as paisagens têm a cor da vida, a palavra 

«aventura» ganha um sentido muito próprio… inefável, 

inominável, só sentido pelos corações aventureiros.

immaculately lined up on both sides of the labyrinthine 

avenues of vegetation.

Here, where the landscapes take on the colour of 

life, the word «adventure» acquires a very particular  

meaning... unutterable, nameless, and only felt by adven-

turous souls.      



cannes
CiTY Break 

Baía D’ouro \\ Golden Bay
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Considered the world film capital, hosting the largest 

festival of its kind every year, Cannes is a sparkling city, 

where not only the celebrities shine, but also a magnet for 

anyone who likes to see or be seen aboard a luxury yacht 

while enjoying a stay in this Mediterranean paradise.

In spite of the current flurry of tourists arriving in the 

city, bent on walking on the red carpet of the Cannes Film 

Festival, the first post Second World War international 

cultural event, its inhabitants have not forgotten the long 

centuries of isolation, of unsecure and dangerous life.

Historically, the beautiful bay, blessed with a mild cli-

mate and clement skies, has been the site of harsh battles, 

having been the victim of Roman and Spanish invasions, 

and of the very French Revolution and the Napoleonic 

rule. But soon the wealthiest of Brits, France’s allies, be-

gan to admire this treasure of the Côte d’Azur and the first 

villas and chateaux were built in the town.

To discover the true and golden essence of Cannes, pro-

tected by the promontory with views to the beach and 

flanked by the Lérins Islands (Sainte Marguerite and Saint 

Honorat), you have to visit Le Suquet, one of the city’s  

oldest and best known quarters. Its winding streets, such 

as Rue St. Antoine, are packed with restaurants with in-

viting terraces. In the Rue Dr. P. Gayagnaire, in the lower 

part of Le Suquet, is famous for the Forville Market, where, 

from Tuesday to Sunday, during morning and early af-

ternoon, local farmers sell their products and where, on 

Monday, there is a flea market and antiques fair.

Heading down the slope, the deep blue of sea welcomes 

you on lovely long strolls along the promenade, better 

known as La Croisette, passing by the emblematic and 

majestic Carlton Hotel, with its private beach and jetty, 

and the Hotel Martinez, also with its own beach, or the 

Para descobrir a verdadeira e áurea essência de Cannes, 

protegida pelo promontório com vista para a praia e orlada 

pelas ilhas Lérins (Santa Margarida e Santo Honorato), há 

que visitar o Le Suquet, um dos mais antigos e conhecidos 

bairros da cidade. As suas ruas sinuosas, como a  

St. Antoine, estão repletas de restaurantes com es- 

planadas convidativas. Já a rua Dr. P. Gayagnaire, na  

parte inferior de Le Suquet, é famosa pelo mercado  

Forville onde, de terça a domingo, durante a manhã e 

início da tarde, os agricultores locais vendem os seus  

produtos e onde, à segunda-feira, se realiza uma feira  

de antiguidades. 

Considerada capital mundial do cinema, acolhendo  

todos os anos o maior festival da especialidade, Cannes 

é uma cidade brilhante onde não só as celebridades res-

plandecem, mas onde também se agitam fervorosamen-

te os que mais gostam de ver e ser vistos a bordo de um  

iate de luxo enquanto desfrutam de uma estadia neste 

paraíso mediterrânico.

Apesar do atual fervilhar de turistas que chegam à  

cidade, com ânsia de pisar o tapete vermelho do Festival 

de Cannes, o primeiro evento cultural internacional do 

Pós-Segunda Guerra Mundial, os seus habitantes não es-

quecem os longos séculos de isolamento, de vida insegura 

e perigosa.

Historicamente, a bela baía, bafejada por um clima  

ameno e um céu clemente, foi palco de duras batalhas, 

tendo sida assaltada pelas invasões romanas, espanholas 

e pela própria Revolução Francesa e o domínio napoleóni-

co. Mas rapidamente os ingleses mais abastados, aliados 

de França, começaram a admirar este tesouro da Côte 

d’Azur e as primeiras villas e chateaux foram sendo cons-

truídas na cidade.
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Descendo a encosta, o intenso azul do mar atrai belos e 

delongados passeios na marginal, mais conhecida por La 

Croisette, passando pelos emblemáticos e majestosos ho-

téis Carlton, com praia e cais privativos, o Martinez, tam-

bém com areal exclusivo, ou o Majestic, muito próximo 

do Palais Des Festivals, onde todos os anos se realiza o  

Festival de Cannes.

Os casinos Barrière e Palm Beach são alguns de outros 

atrativos que fazem brilhar esta enseada em plena Riviera 

Francesa, pelo que não poderá sair de Cannes sem admi-

rar o magnífico tom dourado que o Mediterrâneo ganha 

com um tardio pôr do sol visto a bordo de um iate de luxo.

Hotel Majestic, very close to the Palais des Festivals, were 

the Cannes Film Festival is held every year.

The Barrière and Palm Beach casinos are other attrac-

tions that cause this bay in the heart of the French Riviera 

to shine, meaning that you cannot leave Cannes without 

admiring the golden hue the Mediterranean takes on as 

the sun sets, seen from aboard a luxury yacht.

www.cannes.travel

PASCAl GonÇAlVeS
administrador Maison au Portugal
Managing Director of Maison au Portugal

Numa altura em que a procura interna por residências 

principais e secundárias é incipiente, devemos olhar para 

novos mercados. Os mercados dos países francófonos da 

Europa são pouco explorados e tem pouca tradição em 

Portugal, tradicionalmente mais virado para Inglaterra.

Estes países têm grandes comunidades portuguesas 

bem estabelecidas e com poder de compra.

No sul de França, o imobiliário atingiu níveis de preço 

muito elevados, devido à procura pelos países emergen-

tes.

Por outro lado os países francófonos do Magreb assus-

tam neste momento pela instabilidade política.

Espanha é vista como um destino massificado.

Portugal pode ser visto como um país seguro, próximo 

geograficamente e culturalmente e que proporciona qua-

lidade de vida a custo reduzido. 

O obstáculo da língua é real para os francófonos, mas os 

portugueses falam idiomas estrangeiros.

Devido à pequena dimensão do nosso país não se fala de 

nós lá fora. Numa altura em que as coisas não estão bem, 

isto é uma vantagem. As atenções estão concentradas 

sobre o destino da Grécia que parece estar paralisada e 

Portugal é visto como o bom aluno.

Devemos aproximar-nos destes mercados, começan-

do por divulgar o nosso país como um destino de férias 

que vale a pena conhecer. Os preços dos nossos activos 

imobiliários são extremamente competitivos no cenário 

actual.

Ainda estamos a tempo de causar uma boa primeira 

impressão nestes e noutros países.

A Câmara de Comércio Franco-Portuguesa e o Salão 

Imobiliário de Portugal preparam com um salão imobili-

ário português em Paris em Setembro. Eis uma primeira 

oportunidade para divulgar a nossa oferta.

Portugal e os Francófonos europeus

Portugal and european Francophones
At a time in which local demand for main and second 

homes is incipient, we should look to other markets. The 

markets of Europe’s French speaking nations have hardly 

been pursued and there is little involvement in Portugal, 

which is traditionally more focused on the UK.

These countries have large and well established Portu-

guese communities, with purchase power.

In the South of France, property prices have reached very 

high levels, due to demand from emerging countries.

On the other hand, the French speaking nations of North 

Africa have lost their attraction because of political instabil-

ity.

Spain is seen as a mass market destination.

Portugal can be seen as a safe country, that is geographi-

cally and culturally close, and which offers quality of life at 

lower costs.

The problem of language is a real one for French speakers, 

but the Portuguese speak foreign languages.

Due to the small size of our nation, not much is said about 

us abroad. At a time in which things are not doing well, this 

is an advantage. Attention is focused on the fate of Greece, 

which seems in a state of paralysis and Portugal is seen as 

a good pupil.

We should strengthen our ties with these markets, begin-

ning with promoting our country as a holiday destination 

worth discovering. The prices of our property assets are ex-

tremely competitive in the current market.

We still have time to make a good first impression in these 

and other countries.

The Franco-Portuguese Chamber of Commerce and the 

Salão Imobiliário de Portugal are preparing a Portuguese 

property fair in Paris in September. This represents a first 

opportunity to promote what we have to offer.

OPiNiãO \\ OPiNiON
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louis Vuitton
priMaVera/Verão  sprinG/suMMer

leve e etérea
light and ethereal

TexTO TexT  aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY lOUis VUiTTON / lUDWiG BONNeT

TeNDêNCias \\ TreNDs

Delicate, bright and ethereal – this is the new spring / 

summer collection from Louis Vuitton.

Marc Jacobs´ direction for the label focuses on femi-

ninity, through the use of sweet, soft colours and floaty 

fabrics, while maintaining the careful construction and 

the ingenuity that characterise Louis Vuitton.

The emblematic English embroidery is a constant  

presence throughout the collection, combined with or-

ganza, hand embroidered sequins and ostrich feathers.

When it comes to accessories, highlights include the  

tiaras and bracelets with tiny ringing bells, the very height 

of romanticism.

The sweet and romantic motif continues in the collec-

tion’s shoes. Mules with straight high heels are the pre-

dominant style, with a varied line-up of textures, which 

include suede and genuine crocodile skin.

Peças delicadas, alegres e etéreas. Assim é a nova  

coleção primavera / verão da Louis Vuitton.

A aposta de Marc Jocobs para a marca centra-se na fe-

minilidade, através do recurso a tons doces e suaves, e a 

tecidos flutuantes, mantendo, no entanto, a construção 

rigorosa e o engenho que caracterizam a Louis Vuitton.

O emblemático bordado inglês é uma presença cons-

tante em toda a coleção, combinado com organza, lante-

joulas bordadas à mão e penas de avestruz.

No que toca aos acessórios, destacam-se as tiaras e as 

pulseiras com minúsculos sinos a tocar, emblema máxi-

mo do romantismo. 

A temática doce e romântica mantém-se nos sapatos 

da coleção. Mules com saltos altos e retos são o estilo  

preponderante, com um conjunto variado de texturas, que 

vão da camurça à pele de crocodilo genuína. 



www.louisvuitton.com

The basket style bags complete the look. Luxurious and 

vibrant, they are presented in perforated calf’s leather 

and metal. Of all of them, the greatest object of desire is 

the sophisticated minaudière, with a mosaic made up of 

12500 egg shell fragments, carefully applied over a peri-

od of more than 600 hours. There is no greater metaphor 

than this for the care and mastery in this collection.

As malas tipo cesto completam o look. Luxuosas e vi-

brantes, apresentam-se em pele de vitelo perfurada e me-

tálica. De entre elas, o maior objeto de desejo é a requin- 

tada minaudière, com um mosaico de 12500 fragmentos 

de casca de ovo, minuciosamente montado durante mais 

de 600 horas. Não há metáfora maior do que esta para o 

cuidado e a mestria desta coleção.
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Montblanc
lOJa \\ sTOre

A Casa do Tempo
The house of Time

A mil metros acima do nível do mar, por entre a cordi-

lheira de Jura, surge a vila de Le Locle, considerada o berço 

da relojoaria suíça.

É numa residência de feições arte Nouveau que nasce 

verdadeiramente a essência do tempo, misturando valo-

res tradicionais com estilo contemporâneo.

Na casa Montblanc os melhores mestres relojoeiros 

criam continuamente relógios que mais parecem peças 

de arte como a coleção Montblanc Nicolas Rieussec, uma 

edição especial que homenageia o inventor do cronógrafo, 

um mecanismo único com mais de 190 anos.  

One thousand metres above sea level, within the Jura 

Mountains, we find the town of Le Locle, considered the 

birthplace of Swiss watch making.

The true essence of time is born in an art nouveau 

style residence, blending tradition values with contem- 

porary style.

In the house of Montblanc the finest master watch-

makers create watches that look more like works of art, 

including the Montblanc Nicolas Rieussec collection,  

a special edition paying tribute to the inventor of the 

chronograph, a unique mechanism now more than 190 

years old.

www.montblanc.com
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O colesterol faz parte do nosso organismo e não seria pos-

sível existirmos sem ele. Mas há o bom e o mau colesterol. 

O bom colesterol, chamado HDL, ajuda a prevenir os blo-

queios que podem acontecer nas nossas artérias por causa 

dos efeitos do mau colesterol, o LDL. Isto acontece porque 

o HDL «retira» o excesso de mau colesterol que adere e 

forra as paredes dos nossos vasos sanguíneos, voltando a 

encaminhá-lo para o fígado, onde é reprocessado e metabo-

lizado. Por outro lado, se os níveis do colesterol bom forem 

elevados também diminui o risco de ataque cardíaco. 

Portanto, é importante aumentar os níveis de HDL e dimi-

nuir o LDL. Por cada ponto de aumento de bom colesterol 

no organismo existe uma diminuição de 3% no risco de uma 

pessoa sofrer um ataque de coração fulminante.

A parte alimentar, como não podia deixar de ser, é fun-

damental para manter equilibrados os níveis de colesterol 

no nosso organismo. É importante manter uma dieta sau-

dável, pobre em gorduras saturadas que são, regra geral, 

todas as gorduras animais, como as presentes nos lacticí-

nios (queijo, manteiga, leite gordo), e na carne vermelha (a 

gordura da própria carne, a banha e os enchidos), privile-

giando os vegetais e os alimentos integrais, bem como o 

consumo de peixe de água fria, como o salmão.

Dentro dos alimentos que aumentam o bom colesterol 

conta-se, por exemplo, a aveia. O consumo moderado de 

álcool, como um (e só «um») copo de vinho tinto bebido 

à refeição, também aumenta os níveis de HDL e diminui o 

risco de doença cardíaca. 

Resumindo, devemos preocupar-nos em fazer uma ali-

mentação que potencie níveis elevados de bom colesterol, 

que só por si já ajuda a combater o LDL, ao mesmo tempo 

que devemos evitar consumir alimentos que elevam o 

mau colesterol. É pela importância de cada um destes 

tipos de colesterol que se devem fazer análises sepa- 

radas de HDL e LDL, porque quando são feitas análises ao 

colesterol total ficamos sem saber qual destes elementos 

estão realmente elevados. Ter um HDL alto é bom. Um LDL 

alto é mau, mas se ao mesmo tempo houver um colesterol 

bom elevado o perigo já é diferente. É por isso mesmo que 

se deve simultaneamente baixar os níveis de LDL e elevar 

os níveis de HDL.

o bom e o mau colesterol

Cholesterol is part of our body and it would not be pos-

sible to exist without it. But there is good and there is bad 

cholesterol. Good cholesterol, known as HDL, helps to pre-

vent blockages that may occur in our arteries because of the 

effects of bad cholesterol, known as LDL. This happens be-

cause HDL «removes» the excess of bad cholesterol which 

sticks to and lines the walls of our blood vessels, before tak-

ing it to the liver, where it is reprocessed and metabolised. On 

the other hand, if the levels of good cholesterol are high this 

also reduces the risk of heart attacks. Therefore, it is impor-

tant to increase levels of HDL and to reduce levels of LDL. For 

each percentage point increase in HDL in the body, there is a 

corresponding drop in 3% in the risk of someone suffering a 

violent heart attack.

Your diet, as you would expect, is vital in maintaining the 

balanced levels of cholesterol in your body. It is important to 

keep up healthy eating habits, low in saturated fats, which in 

general means animals fats, such as those present in dairy 

products (cheese, butter, full fat milk), and red meat (the fat 

from the meat itself, lard and cured sausages), while favour-

ing vegetables and wholemeal foods, as well as eating cold-

water fish, such as a salmon.

Food types that increase good cholesterol include, for ex-

ample, oats. The moderate consumption of alcohol, such 

as one (and just «one») glass of red wine drunk with your 

meal, also increases HDL levels and reduces the risk of car-

diac diseases. 

In summary, you should make efforts to adjust your eating 

to ensure high levels of good cholesterol, which alone helps 

fight LDL, and at the same time avoid eating food that raises 

levels of bad cholesterol. Because of the importance of each 

of these kinds of cholesterol, separate tests should be made 

to check HDL and LDL, as when total cholesterol analyses 

are made you cannot see which kind is really high. Having 

high HDL is good. High LDL is bad, but if at the same time you 

have high good cholesterol, the risks are different. So do you 

what you can to lower LDL levels and raise HDL levels.

OPiNiãO \\ OPiNiON

Good and bad cholesterol

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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roberto 
Verino

Inspiração Trabalhada
Crafted Inspiration 

TexTO TexT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY rOBerTO VeriNO

DesiGN De MODa \\ FasHiON DesiGN

Ao procurar a arte em Paris, a moda cruza-se no  

caminho do galego Roberto Verino e, depois de dez anos  

de absorvimento da cultura e do espírito francês, voltou 

a Espanha para fundar uma das maiores casas de moda  

do país.

Seguindo a máxima de Pablo Picasso, «que a inspiração 

chegue não depende de mim. A única coisa que posso 

fazer é garantir que ela me encontre trabalhando»,  

Roberto Verino tem erguido um vasto império que  

transpõe as peças de roupa, os perfumes, os acessórios e 

o design de interiores. 

Com afinco e dedicação, Verino é desde 2008 um dos 

grandes embaixadores da arte espanhola após ter rece-

bido a Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes pelo rei 

e rainha de Espanha.

In search of art in Paris, fashion crossed the path of 

Galician Roberto Verino and, after ten years absorbing the 

culture and spirit of France, he returned to Spain to found 

one of the country’s largest fashion houses.

Working to the motto of Pablo Picasso, «whether inspi- 

ration comes doesn’t depend on me. The only thing 

that I can do is to guarantee that it finds me while I’m  

working», Roberto Verino has built up a vast empire, in 

which he develops clothing, perfumes, accessories, and 

interior design.

With perseverance and dedication, Verino has been one 

of the great ambassadors of Spanish art since 2008 when 

he was awarded the Gold Medal for Merit in Fine Arts by 

the king and queen of Spain.
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O que define a roupa roberto Verino?

Em primeiro é um estilo internacional. São roupas que 

chamam a atenção em qualquer montra de qualquer  

cidade do mundo. Depois há que acrescentar outras duas 

qualidades: acreditamos na qualidade, tanto dos tecidos 

como das técnicas. E também defendemos um luxo sus-

tentável, algo que acaba por se tornar num objeto querido 

e que transcende a ilusão de que todas as roupas são des-

cartáveis e que podemos desprendermo-nos delas. 

 

Quem e como são as mulheres que vestem roberto Verino?

São jovens, profissionais, independentes, procuram 

que as peças satisfaçam as suas  necessidades reais sem  

sacrificar a ilusão… a aparência que vemos nas novelas, 

em bons filmes e em boas roupas da moda.

está envolvido em diferentes segmentos da moda e do 

design de interiores, mas também está ligado à produção 

de vinho. como surgiu esse ramo? É um amante do vinho?

Amo a cultura do vinho, o mundo do vinho, a sensibili-

dade, a honestidade e a qualidade da relação com a terra. 

Queria experimentar esse meio de uma forma bastante 

independente da moda. Não sou um designer de moda 

que assina garrafas de vinho, sou um designer de moda 

que também é enólogo e viticultor. A experiência é muito 

difícil, mas o resultado tem valido a pena. 

What defines roberto Verino clothing?

Firstly, it is an international style. They are clothes that 

attract attention in any shop window in any city of the 

world. Then you have to add two other qualities: we be-

lieve in quality, as much in terms of fabrics as in tech-

niques. And we also believe in sustainable luxury, some-

thing that ends up becoming a cherished object, which 

transcends the illusion that all clothes are disposable and 

that we can let go of them.

Who are the women who wear roberto Verino, and 

what are they like?

They are young, professional, independent, and they 

are looking for clothes that satisfy their real needs with-

out sacrificing the illusion...the appearance that we see in 

soap operas, in good films and in good fashion clothing.
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www.robertoverino.es

5 SenTIDoS \\ 5 SenSeS

 

Quais são suas expectativas para os próximos 

anos da roberto Verino?

Gostaria de continuar a trabalhar, de conti- 

nuar a acompanhar a minha empresa, conti- 

nuar a crescer como designer e empresário.  

Queria continuar a seduzir cada vez mais os 

meus clientes e tentar alcançar internacio- 

nalmente o lugar que já adquiri na moda  

espanhola. Sou tão realista que apenas quero 

continuar a trabalhar com o mesmo entusiasmo 

que tenho tido nestes últimos vinte anos. Não é 

um capricho passageiro, gostaria de dizer aos 

meus amigos para se irem preparando para  

celebrar o meu quinquagésimo aniversário. 

you are involved in different areas of fashion 

and of interior design, but you are also in-

volved in wine production. how did you get 

into this? are you a lover of wine?

I love the culture of wine, the world of wine, 

the sensitivity, the honesty and the quality 

of the relationship with the earth. I wanted 

to experience this quiet independently from  

fashion. I am not a fashion designer who  

creates wine bottles; I am a fashion designer 

who is also an oenologist and a winegrower. 

The experience is always very difficult, but the 

result has been worth the effort.

What are your expectations for the coming 

years for roberto Verino?

I would like to continue working, to continue 

working with my company, to continue growing 

as a designer and entrepreneur. I would like to 

continue seducing my clients more and more 

and to try to achieve internationally the place 

I have already reached in Spanish fashion. I 

am such a realist that I only want to continue 

to work with same enthusiasm that I have had 

in these last twenty years. This isn’t a passing 

whim; I’d like to tell my friends to start getting 

ready to celebrate my fiftieth anniversary. 

www.carita.com

Criada há mais de 60 anos, por Maria and Rosy Carita, a 

marca francesa de produtos e serviços de beleza exalta a 

feminilidade e o luxo com um toque de originalidade.

E o apogeu máximo destes valores exprime-se no perfu-

me Carita, uma fragrância floral com concentrados densos 

e voluptuosos de rosas e íris, definindo um aroma envol-

vente que expressa a sensualidade da pele nua com as 

notas finais de almíscar.

Created more than 60 years ago by Maria and Rosy Carita, 

the French beauty products and services brand exalts 

femininity and luxury with a touch of originality.

And the ultimate height in these values is expressed in 

the Carita perfume, a floral fragrance with dense and 

voluptuous notes of rose and iris, defining an absorbing 

scent that expresses the sensuality of bare skin with the 

final hints of musk.

carita
OlFaTO \\ sMell
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aUDiçãO \\ HeariNG

www.bang-olufsen.com

A excelência das tecnologias Bang & Olufsen revoluciona 

os seus dispositivos, tal como o Beolab 12.

É a primeira coluna de parede da marca com configu- 

rações vídeo e som surround, sendo muito versáteis e, 

posicionando-se de forma plana na parede, incorporam a 

tecnologia de lente acústica da Bang & Olufsen que ma-

ximiza a amplitude acústica fazendo com que o ouvinte 

desfrute de uma experiência sonora avassaladora.

The excellence of Bang & Olufsen technologies revolu-

tionises its devices, including the Beolab 12.

This is the first wall speaker from the brand with video and 

surround sound configurations, making it highly versatile 

and, when fit flat against a wall, incorporates acoustic 

lens technology from Bang & Olufsen, which maximises  

the acoustics so that the listener can enjoy an amazing 

sound experience.

BeOlaB 12

www.myjemma.com

Feitos para deslumbrar quer na praia, quer no beirado 

de uma piscina, os fatos de banho My Jemma são úni-

cos e esplendorosos.

Para este verão, a designer Emma Herin Jarach inspi-

rou-se na bela Côte d’Azur e criou uma linha com tons 

verde-esmeralda, azul-turquesa, rosa coral e pérola.

Jemina reinterpreta os vários azuis e esverdeados  

do mar de Capri com um corte atraente e impres- 

sões graciosas. 

Made to amaze, whether on the beach, or by the 

pool, My Jemma swimming costumes are unique  

and magnificent.

For this summer, designer Emma Herin Jarach has 

taken her inspiration from the beautiful Côte d’Azur 

and created a range in emerald green, turquoise blue, 

coral pink and pearl hues.

Jemina reinterprets the many blues and greens of the 

sea of Capri with attractive cut and fun prints.

Jemina
TaTO \\ TOUCH
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www.annakarinkarlsson.com \\ www.olhardeprata.pt

Ousados, divertidos, inéditos e excêntricos… Assim são os 

óculos de sol da designer sueca Anna Karin Karlsson, um 

exclusivo Olhar de Prata.

Absolutamente inesquecíveis, os seus modelos são mais 

que meros acessórios. Alice Goes to Cannes combina uma 

moldura retangular com arestas aguçadas em padrão  

leopardo que contrasta com o azul vivo do interior  

das hastes.

Daring, fun, unprecedented and eccentric...these are the 

sunglasses from Swedish designer Anna Karin Karlsson, 

exclusively from Olhar de Prata.

Absolutely unforgettable, these glasses are much more 

than just accessories. Alice Goes to Cannes combines a 

rectangular frame with pointed corners in leopard print, 

which contrasts with the bright blue of the interior of  

the arms.

alice GOes tO cannes
VisãO \\ siGHT

O barcelonês Enric Rovira, em parceria com o primo 

Francesc Forrellat, fundou em 1993 a Enric Rovira, uma 

chocolataria com a intenção de oferecer produtos da 

mais elevada qualidade com um toque de ultramoderni-

dade e design na apresentação. 

Atualmente, com cerca de nove coleções de chocola-

tes distintas, Enric Rovira é uma referência no tradicio-

nal ofício chocolateiro de Barcelona, fazendo também  

verdadeiras obras de arte em chocolate.

Barcelona’s Enric Rovira, in partnership with his cousin 

Francesc Forrellat, founded Enric Rovira in 1993, a  

chocolaterie aimed at offering products of the highest 

quality with a touch of ultra modernity and design in  

their presentation.

Today, with some nine different collections of chocolate, 

Enric Rovira is a major name in Barcelona’s traditional 

chocolate making scene, making veritable works of art 

out of chocolate.

www.enricrovira.com

enric rOvira
PalaDar \\ TasTe
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DeCOraçãO \\ DeCOraTiON

Martyn lawrence 
bullard

TexTO TexT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY MarTYN laWreNCe BUllarD

Interiores com personalidade
Interiors with personality
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He is from Los Angeles, in California, USA, but he spends 

a great deal of his time inside airplanes, on his way to meet 

the many clients he has spread around the world. Cher, 

Elton John, Christina Aguilera, Eva Mendes or Paramount 

and Warner Bros, are just some of the famous clients that 

have requested the services of Martyn Lawrence Bullard, 

an interior designer who almost needs no introduction 

and whose work speaks for itself.

Unmistakeable, glamorous and packed with person-

ality, the interiors created by Martyn Lawrence Bullard 

resemble veritable sanctuaries of luxury, earning them 

constant coverage in the international press and culmi-

nating in 2010 with the award for one of the best interior 

designers in the world, from Architectural Digest, which 

highlighted his attention to detail and his obsession with 

É de Los Angeles, na Califórnia, EUA, mas passa grande 

parte do seu tempo dentro de aviões para ir ao encontro 

dos muitos clientes que tem espalhados um pouco por 

todo o mundo. Cher, Elton John, Christina Aguilera, Eva 

Mendes ou a Paramount and Warner Bros são apenas al-

guns dos clientes famosos que já recorreram aos serviços 

de Martyn Lawrence Bullard, um designer de interiores 

que quase dispensa apresentações e cujo trabalho fala 

por si.

Inconfundíveis, glamorosos e cheios de personalida-

de, os interiores criados por Martyn Lawrence Bullard 

assemelham-se a autênticos santuários de luxo, que lhe 

têm valido destaques constantes na imprensa internacio- 

nal, culminando, em 2010, no prémio de um dos melho-

res designers de interiores do mundo, pela Architectural 
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www.martynlawrencebullard.com 

quality. Because, when truth be said, entering a house or 

a public space decorated by Martyn Lawrence Bullard is 

almost like entering a museum of good taste.

The interior designer has recently focused on the crea-

tion his own furniture, fabric, wallpaper, candle and even 

fragrance collections. With showrooms in the United 

States, London, Australia and Russia, Martyn Lawrence 

Bullard had also designed an exclusive range of rugs for 

international brand The Rug Company. Taking profession-

alism to the limit, Bullard successfully attempts to perfect 

every space he creates.

Digest, que destacou a sua atenção ao detalhe e a sua 

obsessão pela qualidade. Porque, na verdade, entrar 

numa casa ou num espaço público decorado por Martyn  

Lawrence Bullard é quase como que entrar num museu de  

bom gosto. 

Recentemente, o designer de interiores tem apostado 

na criação de várias coleções suas de mobiliário, tecidos, 

papel de parede, velas e até fragâncias. Com showrooms 

nos Estados Unidos, Londres, Austrália e Rússia, Martyn 

Lawrence Bullard desenhou também uma linha exclusiva 

de tapetes para a marca internacional The Rug Company. 

É o profissionalismo levado ao limite, uma tentativa bem 

sucedida de tornar perfeito e seu cada espaço que cria. 
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ayana spa
Relaxe Supremo

Supreme Relaxation

Sob a chancela Thermes Marins Bali, o spa do fantástico 

Ayana Resort and Spa, situado na turística ilha de Bali, na 

Indonésia, é o local mais exclusivo e indulgente para rela-

xar e simplesmente deixar-se levar.

Além dos convencionais tratamentos de corpo e face, e 

salão de beleza e de unhas, o Ayana spa possui algumas 

das mais maravilhosas e descontraídas experiências ho-

lísticas para fruir individualmente ou a dois. 

O programa Spa on the Rocks inclui duas villas de 

tratamento, localizadas entre as rochas com panorâmi-

cas sobre o Oceano Índico, com três programas: Aroma  

Sensation, voltado para a aromaterapia, o Amazing Jade, 

centrado no poder da fria pedra de jade, e o Diamond  

Miracle com diamantes, seda, pérolas e champanhe.

TexTO TexT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHY  aYaNa sPa

WellNess & sPa

Under the seal of Thermes Marins Bali, the spa at the 

fantastic Ayana Resort and Spa, located on the tourist is-

land of Bali, in Indonesia, is the most exclusive and indul-

gent place to relax and simply let yourself go.

In addition to the conventional body and face treat-

ments, and the beauty and nail salon, the Ayana spa has 

some of the most stunning and relaxing holistic experi-

ences to enjoy on your own, or as a couple.

The Spa on the Rocks programme includes two treatment 

villas, located amongst the rocks, with great views over the 

Indian Ocean, with three programmes: Aroma Sensation, 

featuring aromatherapy, Amazing Jade, focusing 

on the power of the cold jade stone, and the Diamond  

Miracle, with diamonds, silk, pearls and champagne.
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For their part, the thalassotherapy treatments use the 

possibilities of temperature and of the healing proper-

ties of the Indian Ocean, in one of the largest Aquatonic® 

pools in the world, with various water massage stations 

and water jets, for stimulating circulation and relieving 

tension in problem areas. There is also the Sea Breeze 

massage, water exercises and underwater massage.

In choosing one or another programme, or maybe both, 

you are certainly in serene and sublime company, given 

that the Ayana spa was voted the best Spa Hotel 2012 of 

Pacific Asia by the readers of Destinasian and voted Best 

Asia Resort 2011 and World Number One Spa 2010 by the 

readers of Condé Nast Traveller.

Por sua vez, os tratamentos de talassoterapia aprovei-

tam as potencialidades da temperatura e das proprie- 

dades curativas do mar do Índico numa das maiores  

piscinas Aquatonic® do mundo com várias estações de hi-

dromassagem e jatos de água para estimular a circulação  

e aliviar tensões em áreas problemáticas. Há ainda a  

massagem Brisa do Mar, exercício aquático e massagem 

debaixo de água.

Ao optar por um ou por outro programa, ou até por am-

bos, é sublime a certeza de que foi uma merecida e justa 

serenidade não tivesse o Ayana spa sido eleito pelos leito-

res da Destinasian como melhor Spa Hotel 2012 da Ásia-

-Pacífico, melhor resort da Ásia 2011 e Spa Número Um do 

Mundo 2010 pelos leitores da Condé Nast Traveller. 
www.ayanaresort.com
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Dentro de uma alimentação já de si saudável e equili- 

brada, encontramos alimentos com especiais poderes nu-

tritivos e que contribuem seriamente para a saúde dos mús-

culos, dos ossos, para o fortalecimento do sistema imuni- 

tário e até para combater a inflamação. São vários, mas dei-

xo aqui alguns exemplos que pode consumir diariamente.

Within in a diet, which is already is healthy and bal-

anced, there are foods with special nutritional powers that 

seriously contribute to the health of muscles and bones, to 

strengthening the immune system and also to fighting in-

flammation. There are many such ‘superfoods’, and here are 

a few examples that can be eaten on a daily basis.

Alimentos superpoderosos
Superfoods

saúDe \\ HealTH

PUB

ameixas secas

São ricas em cobre e boro, dois elementos que ajudam a 

combater a osteoporose. Além disto, possuem inulina, um 

nutriente composto por frutose encontrado também em 

vegetais como a chicória. A inulina é uma fibra alimentar 

solúvel que não é digerida no estômago, chegando intacta 

ao intestino, onde atua como um alimento prebiótico, ou 

seja, que alimenta as bactérias intestinais, e cria um am-

biente acídico que, por sua vez, facilita a absorção de cálcio. 

Para aumentar a energia e fortalecer os ossos, coma qua-

tro ou cinco ameixas secas por dia.

Kiwi

Esta fruta é considerada uma construtora de ossos. Tal 

como as bananas, o kiwi contém potássio, que protege os 

ossos. Além disso, tem vitamina C e luteína, um carotenoi-

de que não só é bom para os olhos como ajuda a reduzir 

o risco de doenças cardíacas. Quem conseguir comê-los 

com casca, melhor ainda, porque a sua pele é muito rica 

em nutrientes.

Mirtilos

Ricos em antioxidantes e excelentes para fortalecer o 

sistema imunitário. Estas pequenas bagas são poderosas 

e ajudam a prevenir uma série de enfermidades que vão 

desde o cancro às doenças do coração. Uma mão cheia de 

mirtilos possui mais antioxidantes do que qualquer outra 

fruta. Para fazer um lanche super saudável misture mo-

rangos, mirtilos e regue com sumo de limão.

prunes

Prunes are rich in copper and boron, two elements that 

help fight osteoporosis. In addition, they contain inulin, 

a nutrient made up of fructose also found in vegetables 

such as chicory. Inulin is a soluble dietary fibre that is not 

digested in the stomach, but rather reaches the intestine 

intact, where it acts as a prebiotic food, that is to say it 

feeds intestinal bacteria, and creates an acidic environ-

ment, which, for its part, aids the absorption of calcium. To 

increase energy levels and strengthen bones, eat four or 

five prunes a day.

Kiwi fruit

This fruit is considered a bone builder. Like the banana, 

the kiwi fruit contains potassium, which protects bones. In 

addition, it contains vitamin C and lutein, a carotenoid that 

is not only good for the eyes, but also helps reduce the risk 

of cardiac diseases. If you can manage it, try to eat them 

with their skin, because this is very rich in nutrients.

blueberries

Rich in antioxidants and excellent for strengthening 

the immune system, these small berries are powerful and 

help prevent a series of illnesses, including anything from 

cancer to heart disease. A handful of blueberries has more 

antioxidants than any other fruit. For a super healthy 

snack, mix some strawberries with some blueberries and 

drizzle with lemon juice.
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romã

Pode ser consumida inteira, mas o seu sumo é uma po-

derosa arma contra o cancro. Graças aos elagitaninos, da 

classe dos polifenóis, que dão a cor vermelha a este fruto 

bíblico de mil sementes, a romã pode diminuir o risco da 

maior parte de cancros. Um estudo americano revelou que 

o sumo de romã pode travar o crescimento das células 

cancerígenas da próstata. Saudável, protetor e agradável, 

beba um copo de sumo de romã por dia.

pomegranate

This can be eaten as a fruit, but its juice is a powerful 

weapon against cancer. Thanks to the polyphenol ellagi-

tannins, which give this biblical fruit with one thousand 

seeds its red colour, pomegranate can slow down the 

growth of cancer cells in the prostate. Healthy, protective 

and pleasant, drink one glass of pomegranate juice a day.

lentilhas

Para fazer músculo. Claro que não é para ficar com ar 

de adepto da musculação, mas sim para contribuir para a 

saúde dos músculos de um modo geral, porque são muito 

ricas em proteínas, zinco e vitaminas do complexo B. Es-

tes dois últimos nutrientes têm uma vantagem acrescida: 

são importantes para uma boa saúde sexual. Coma meia 

chávena de lentilhas cozidas duas vezes por semana. Uma 

única dose deste alimento cobre todas as suas necessida-

des nutricionais.

ananás

Para combater a inflamação. Esta fruta é uma potente 

mistura de vitaminas, enzimas e antioxidantes. O ananás 

é um potente cocktail anti-inflamatório, também graças à 

sua enzima mais abundante, a bromelaína, que está mais 

presente no talo da fruta. Esta enzima pode ser utilizada 

em lesões desportivas, traumatismos e inchaços, graças 

ao seu efeito contra a inflamação. Mas o ananás vai mais 

longe e pode proteger-nos contra a degeneração macular, 

a artrite e o cancro do cólon. Coma uma boa fatia de ananás 

três vezes por semana.

linhaça

Quem diria que umas sementes tão pequeninas po- 

deriam ser tão poderosas. Basicamente, são o peixe da 

terra, considerando o seu elevado teor de ácidos gordos 

ómega-3, que além de tudo são excelentes para o humor, 

pois ajudam a combater os estados depressivos. Consuma 

todos os dias uma colher de sopa de sementes reduzidas a 

pó. Pode moê-las em casa, ou comprar a linhaça já em pó.

lentils

Lentils help make muscles. Obviously not so you start 

looking like a bodybuilder, but to help promote the good 

health of muscles in general, because they are very rich in 

proteins, zinc and B complex vitamins. These last two have 

an added advantage: they are important for good sexual 

health. Eat half a cup of cooked lentils twice a week. A sin-

gle dose of this food covers all your nutritional needs.

pineapple

To fight inflammation, this fruit is a powerful blend of 

vitamins, enzymes and antioxidants. The pineapple is a 

powerful anti-inflammatory cocktail, also thanks to its 

most abundant enzyme, bromelain, which is present in 

the stalk of the fruit. This enzyme can be used in sports 

injuries, trauma and swelling, thanks to its powers against 

inflammation. But the pineapple does much more, and can 

protect you against macular degeneration, arthritis and 

cancer of the colon. Eat a good slice of pineapple three 

times a week.

linseeds

Who would ever have thought such tiny seeds could 

be so powerful? They are basically the fish of the earth, 

when you consider their high levels of Omega 3 fatty acids, 

which before anything else are excellent for your mood, as 

they help fight depressive moments. Every day eat a table-

spoon of ground linseeds. You can grind them at home or 

buy them already ground.
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www.harleydavidson.com

A mítica Harley-Davidson® Seventy-Two™ ressurge com 

uma nova delicadeza. 

Esta Sportster®, mais esguia, sobressai com a brilhante 

pintura metalizada Hard Candy Big Red, com os guiadores 

Ape e os seus pneus estreitos de faixa branca.

O seu banco monolugar, coberto em vinil preto texturado, 

deixa grande parte do guarda-lamas traseiro recortado, 

deixando antever ainda mais a fantástica pintura metali-

zada que se exprime na totalidade no logótipo presente no 

topo do depósito.

O escape duplo e o seu motor V-Twin refrigerado a ar  

Evolution™ com 1200cc garante que a Seventy-Two™  

renasce com a força e o protagonismo habituais do  

emblema Harley-Davidson. 

spOrtster seventy-twO™

The legendary Harley-Davidson® Seventy-Two™ returns 

with a delicate side to it. This more slender Sportster® 

stands out with is glossy Hard Candy Big Red metallic 

paintwork, with its ape hanger handlebar and its white 

stripe narrow tyres.

Its single seat saddle, covered in textured black vinyl, 

leaves much of the rear fender on show, showing even 

more of the fantastic metallic paintwork that is expressed 

to full in the logo on the top and side of the fuel tank. 

The dual exhaust and its 1200cc Evolution™ V-Twin air 

cooled engine ensure that the Seventy-Two™ is reborn 

with the usual strength and prominence of the Harley-

Davidson emblem.
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www.hackett.com

A elegância do estilo navy nunca esteve tão em voga como 

na atualidade e para enfatizar esse apreço, a Hackett 

criou para esta primavera/verão uma linha inspirada nas 

cores marítimas e nos vários elementos associados a dias 

de praia, perto das ondas e do mar.

Um agradável blazer em lã e seda azul-marinho, aprimo-

rado por um lenço de linho em tom celestial, combinado 

igualmente por uma camisa de Hackett Mayfair rematada 

com um papillon em seda. O branco revela-se nas calças 

de algodão e no chapéu Panamá, atribuindo a todo o look 

uma sofisticação muito descontraída. 

Hackett

The elegance of the navy style has never been so much 

in fashion as it is now and to emphasise this Hackett has 

created for this spring / summer a range inspired by sea 

colours and by the many elements you associate with 

days at the beach, close to the waves and the sea.

A pleasant blazer in navy blue wool and silk, finished off 

with a linen handkerchief in a celestial hue, combined 

equally with a Hackett Mayfair shirt, completed with a 

silk bowtie. White appears in the form of cotton trousers 

and in the Panama hat, giving the whole look a dab of 

chilled sophistication.

www.rolf-spectacles.com \\ www.olhardeprata.pt

Uma pequena empresa familiar, localizada no coração dos  

Alpes Tiroleses, produz à mão uma ampla e singular coleção 

de óculos, com armações extremamente leves e originais.

Em madeira e bambu, os óculos de sol ou de ver Rolf conferem 

um caráter distinto e criativo, sendo verdadeiramente luxu-

osos pela sua peculiaridade, recebendo frequentemente pré-

mios internacionais de design. 

Taunus, produzido em madeira de nogueira, destaca-se pelo 

seu talhe circular e graça natural.

taunus

A small family run company, located in the heart of the  

Tyrolean Alps, hand produces a large and unique collection of 

spectacles, with extremely light and original frames.

In wood and bamboo, Rolf sunglasses or spectacles provide 

a distinctive and creative character, and are truly luxurious 

in their uniqueness, and often the recipient of international  

design awards.

Taunus, produced in walnut, stands out for its circular design 

and natural grace.
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www.buben-zorweg.com

O tempo é uma como força silenciosa e para aproveitar 

o seu poderoso silêncio a Buben & Zorweg revela um 

surpreendente espaço que dá o devido valor ao tempo 

e resiste ao seu passar.

Assim, o cofre de alta segurança alemão Vanguard 

protege o seu conteúdo de forma sólida e inovado-

ra, combinando técnicas artesanais com os melhores 

materiais e tecnologias.

O modelo Vanguard Collector foca-se exclusivamente 

nos amantes de relógios com capacidade para expor 

44 cronógrafos, além de uma gaveta de arrumação, 

enquanto a versão Vanguard Connoisseur oferece aos 

amantes dos charutos um lugar especial: um humi-

dificador climatizado, mas também 26 cápsulas para 

mostrar os seus relógios mais exclusivos. 

vanGuard

Time is like a silent force and to make the most of its pow-

erful silence Buben & Zorweg reveals an amazing space 

that gives the value due to time and resists its passing.

Thus, the German high security safe Vanguard solidly and 

innovatively protects its contents, combining handcraft 

techniques with the finest materials and technologies.

The Vanguard Collector version focuses exclusively on 

watch lovers, and can display 44 different chronographs, 

in addition to a storage drawer, while the Vanguard  

Connoisseur version offers cigar lovers a special place: an 

air conditioned humidifier, and also 26 capsules to display 

your most exclusive watches.
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www.mobiado.com

A empresa canadiana Mobiado acaba de lançar mais uma 

genial criação em parceria com a Aston Martin.

O telemóvel Grand Touch Aston Martin combina de forma 

sofisticada a beleza discreta de um aparelho funcional  

e diferenciado.

Disponível em cinco estilos distintos, variando entre preto, 

branco, dourado e prata, o que dignifica o telemóvel são as 

suas linhas laterais em madrepérola ou madeira de ébano.

Podendo funcionar na América do Norte, Europa, África, 

Ásia-Pacífico e América do Sul, o Grand Touch Aston Martin 

está equipado com câmara de cinco megapixéis com flash 

led e lcd touchscreen. 

Grand tOucH astOn martin

Canadian company Mobiado has just launched a truly 

stunning creation in partnership with Aston Martin.

The Grand Touch Aston Martin mobile phone sophisticat-

edly combines the discreet and elegant beauty of a func-

tional and unique device.

Available in five different styles, ranging from black or 

white, to gold and silver, what sets this mobile phone 

apart are its sides in mother of pearl or ebony.

Able to work in North America, Europe, Africa, Asia- 

Pacific and South America, the Grand Touch Aston Martin 

is fitted with a five megapixel camera with LED flash and 

LCD touch screen.  
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Exclusividade, privacidade, luxo e requinte… expressões 

muito próprias do maravilhoso condomínio Quinta Patiño, 

em Cascais.

Entre os inúmeros espaços verdes, o belo lago, os vários 

campos de ténis e o ginásio, inseridos na zona do antigo 

palácio de Antenor Patiño, há diversas moradias, de entre 

as quais se destaca esta imponente villa.

Num lote de cinco mil m², com 1300 m² de área coberta, 

estão presentes os níveis mais elevados de conforto, 

segurança e qualidade em materiais e acabamentos.

A residência, decorada primorosamente pela concei-

tuada arquiteta Cristina Santos Silva, possui sete 

suítes muito desafogadas, sendo uma delas totalmente 

independente com kitchenette e escritório.

À zona de lazer, com uma magnífica piscina e casa 

de apoio com mesa para 12 pessoas, acresce-se a zona 

de descanso, com sofás e puffs, mas também a zona de 

desporto, com campo de futebol e voleibol, e um grande 

parque infantil. 

Da espaçosa varanda deixe-se encantar com a 

admirável vista para o Campo de Golfe do Estoril enquanto 

o sol quente da Baía de Cascais se põe ao final do dia.

Exclusiveness, privacy, luxury and refinement... 

words that perfectly reflect the stunning Quinta Patiño 

condominium development in Cascais.

In among the many green spaces, the beautiful lake, 

the many tennis courts and the gym, located within the 

area of the old palace of Antenor Patiño, there are many 

properties, the highlight of which is this impressive villa.

On a plot measuring 5000 square metres, with 1300 

square metres covered area, we find the very height in 

comfort, security and quality in materials and finishes.

The residence, boasting stunning interiors of respected 

designer Cristina Santos Silva, features seven very 

spacious bedroom suites, one of which is separate from 

the rest and contains a kitchenette and a study.

The leisure area, with a stunning swimming pool and 

outdoor entertaining space with a table seating 12 people, 

is joined by the relaxation area, with sofas and poufs, and 

also by the sports areas, with football pitch and volleyball 

court, and a large children’s playground.

From the spacious veranda you can take in the 

wonderful view over Estoril Golf Course as the hot sun 

sets over the Bay of Cascais at the end of the day.   

www.royalvillas.eu



falcon 900lx
expandir horizontes \\ expanding horizons

Designed so that the whole world lies within its reach, 

the Falcon 900LX can fly 4750 miles without stopping for 

refuelling, and therefore, within its class, this private jet 

can fly further than any other. 

If you are in New York, but you have business matters 

to take care of in São Paulo, or if you were in Geneva and 

Projetado para que todo o mundo fique ao seu alcance, o 

Falcon 900LX é capaz de viajar 4750 milhas náuticas sem 

escalas para reabastecimento, sendo por isso o jato pri- 

vado da sua classe capaz de viajar as maiores distâncias.

Se está em Nova Iorque, mas tem negócios a tratar em 

São Paulo, ou se foi a Genebra, mas precisa de regressar 

a Chicago, o Falcon 900LX torna-se na resposta mais  

TexTO TexT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHY  DassaUlT FalCON

aViãO \\ airPlaNe

eficaz e versátil para não perder compromissos e realizar  

viagens fantásticas, expandindo horizontes. 

Além disso, a sua segurança permite que o mesmo  

consiga aterrar em pequenos aeroportos estando a voar a 

altitudes muito elevadas.

Na cabine de navegação os pilotos detêm uma absoluta 

e intransigente capacidade para controlar a progressão do 

voo enquanto a cabine de passageiros, para seis viajantes, 

se destaca pela sua grande amplitude e customização de 

acordo com as necessidades durante o trajeto.

had to get back to Chicago, the Falcon 900LX becomes the 

most efficient and versatile solution to not miss out on 

commitments and to take fantastic trips, thus expanding 

your horizons.

In addition, its safety record allows for landing in small 

airports, while flying at very high altitudes.

In the cockpit the pilots have complete and unyielding 

power to control the progress of the flight, while the pas-

senger cabin, for six passengers, stands out for its gene-

rous size and customisation ability in accordance with 

what is required during the flight.
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Os assentos flexíveis, estofados em pele, os folheados 

brilhantes e macios e as doze janelas garantem uma agra-

dável e luminosa atmosfera no interior do jato.

Contudo, o Falcon 900LX garante igualmente viagens 

muito produtivas ao estar equipado com computadores, 

fax, telefone, ligação de dados digitais, fotocopiadoras, 

monitores de vídeo e mesas de conferências.

E se, depois de partir de Londres, e de ter feito uma bre-

ve paragem na cidade de Paris, levantando posteriormen-

te voo em direção ao Dubai, reparar que nem teve tempo 

para uma breve refeição, o jato da Dassault Falcon possui 

uma cozinha totalmente equipada com todos os alimen-

tos indispensáveis para uma verdadeira degustação gas-

tronómica a 45 mil pés no ar. 

The leather upholstered, flexible seats, the glossy and 

solid veneers and the 12 windows ensure a bright and  

pleasant atmosphere inside the jet.

Nevertheless, the Falcon 900LX also promises very 

productive trips, in that it is fitted with computers, fax, te-

lephone, digital data connection, photocopier, video moni-

tors and conference table.

And if, once you’ve taken off from London, and have 

made a flying visit to the city of Paris, before taking off 

again, bound for Dubai, you notice you forget to grab a 

bite to eat, the Dassault Falcon jet also has a fully fitted ki-

tchen, with all the food needed for a gastronomic treat at 

45,000 feet in the air.

www.dassaultfalcon.com
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ViceM 78 cruiser
Génio Possante

Powerful Genius

BarCO \\ BOaT
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A Vicem, construtora turca de iates, fez prevalecer no  

Vicem 78 Cruiser uma genialidade clássica e intemporal  

com um toque de contemporaneidade. 

Deste modo, as suas linhas exteriores assumem um 

caráter muito aproximado ao de um cruzeiro, com um 

arco mais elevado capaz de enfrentar navegações mais  

tempestuosas, além de poder acomodar até 12 con- 

vidados e três tripulantes. 

Mais adaptado ao gosto europeu, os seus interiores de-

marcam-se pela grande luminosidade e a sofisticação da 

madeira de mogno com acabamento acetinado, aprimo- 

rado pelas tonalidades neutras e criteriosos tecidos  

em couro.

Com quatro cabines e uma ampla sala de estar e de 

jantar, todas elas equipadas com televisores LCD, jacuzzi 

para quatro pessoas no convés e uma fantástica mesa 

com sofá em meia-lua com capacidade para dez pessoas, 

o Vicem 78 Cruiser garante ótimos e descontraídos mo-

mentos em alto mar. 

Turkish yacht builder Vicem has allowed a classic and 

timeless geniality to prevail in its Vicem 78 Cruiser, with a 

touch of contemporary flair.

As a result, its exterior lines assume a character very 

close to that of a cruise liner, with a raised bow able to face 

the roughest of seas, while at the same time able to ac-

commodate 12 guests and three crew members.

More adapted to European tastes, its interiors feature 

plenty of light and the sophistication of mahogany with 

satin finish, accentuated by neutral coloured fabrics and 

the discerning use of leather.

With four cabins, and large saloon and dining area, each 

equipped with LCD television, Jacuzzi for four people on 

the upper deck and a fantastic table with semicircular 

sofa to seat ten people, the Vicem 78 Cruiser guarantees 

perfect, relaxed moments on the high seas.

www.vicemyacht.com
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VolVo ocean race
Singrar pelo Mundo

Sailing the Globe
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Passados mais de seis meses desde o início de uma das 

maiores regatas mundiais, os seis veleiros em competição 

chegaram no dia 31 de maio a Lisboa, estreando assim a  

Volvo Ocean Race em Portugal.

Depois da sétima etapa, com uma extensão de 3.590 

milhas náuticas, e que ligou a cidade norte-americana de 

Miami à capital portuguesa, as equipas foram recebidas 

em pleno rio Tejo com fogo de artifício e uma cerimónia de 

consagração na Race Village que contou com a presença do 

presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, 

o vice-presidente da Câmara de Oerias, Paulo Vistas, a pre- 

sidente da Administração d Porto de Lisboa, Natércia Cabral, 

o promotor do evento, João Lagos, e o administrador da Volvo 

Ocean Race, Knut Frostad. 

A nove de junho realizou-se uma pequena regata na zona 

costeira de Lisboa, prova ganha pela Groupama, aumen- 

tando assim a sua vantagem sobre as outras equipas.  

Atualmente, na classificação geral, o grupo francês lidera 

com 219 pontos, seguido do veleiro Puma, com 196 pontos. 

A equipa Camper e Telefónica estão ambas com 191 pontos, 

Six months after the beginning of one of the world’s 

greatest boat races, the six competing boats reached 

Lisbon on May 31st, marking the Volvo Ocean Race’s first 

ever appearance in Portugal.

Following the seventh stage, covering a distance of 

3590 nautical miles, connecting the North American city 

of Miami to the Portuguese capital, the teams were wel-

comed in the heart of the River Tagus with a firework 

display and an opening ceremony at the ‘Race Village’, 

which was attended by Lisbon’s mayor António Costa, the 

deputy mayor of Oeiras, Paulo Vistas, the chairwoman of 

Lisbon’s Port Authority, Natércia Cabral, event promot-

er João Lagos, and the director of the Volvo Ocean Race,  

Knut Frostad.

A short race was held on June 9th along Lisbon’s coast-

line, which was won by Groupama, thus increasing their 

lead over the other teams.

In the overall rankings, the French team is currently 

ahead with 219 points, followed by Puma, with 196 points. 

The Camper and Teléfonica teams both have 191 points, 
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enquanto o grupo Abu Dhabi está com 122 e a equipa chinesa 

Sanya segue no último posto com 39 pontos. 

Já no último dia da passagem por Portugal, coincidindo 

com as comemorações do dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas, a doca de Pedrouços recebeu 

Aníbal e Maria Cavaco Silva, sendo que o Presidente deu o 

tiro de largada para a oitava etapa que deverá terminar na 

cidade francesa de Lorient.

A Volvo Ocean Race irá terminar a sete de julho com uma 

última regata costeira realizada em Galway, na Irlanda.

while the Abu Dhabi group has 122 points and the Chinese 

team Sanya lies in last place with 39 points.

On the last day of the Portuguese leg, coinciding with 

the celebrations of the Day of Portugal, Camoes and the 

Portuguese Communities, the Pedrouços Docks wel-

comed the Portuguese President and First Lady, Aníbal 

and Maria Cavaco Silva, with the president shooting the 

starting pistol for the eighth stage, which will conclude in 

the French town of Lorient.

The Volvo Ocean Race will end on July 7th with the final 

coastal race to be held in Galway, Ireland.

www.volvooceanrace.com
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bMw série 6 Gran coupé
CarrO \\ Car

TexTO TexT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY BMW GrOUP

Desportivamente Discreto
Discreet yet Sporty



A BMW apresenta o primeiro coupé de quatro portas da 

história da marca: o BMW Série 6 Gran Coupé encarna na 

perfeição a elegância de um veículo marcado pelo confor-

to, desportivismo e luxo irrepreensível.

A eficiência do motor V8 garante ao modelo 650i uns 

impressionantes 450cv, enquanto a gama 640 detém um 

motor V6 com 320cv. A condução torna-se ainda mais 

económica ao acionar o modo Eco Pro e a função Auto 

Start Stop.

Os parâmetros estéticos do BMW Série 6 Gran Coupé 

atraem pela sua linha baixa e graciosa assente num au-

tomóvel com cinco metros de comprimento e apenas 1,39 

metros de altura onde o tejadilho plano flui suavemente 

para a traseira. 

Classificado como um modelo de 4+1 lugares, podendo 

o descansa-braço traseiro ser rebatido para acolher um 

quinto passageiro, o design interior do novo Série 6 cria 

uma sensação de dinâmica esplêndida com o cockpit 

orientado para o condutor e as áreas de passageiros com 

sofisticadas superfícies curvilíneas. 

Contudo, alguns elementos desportivos saem des- 

tacados como os vidros das portas sem moldura e as  

janelas laterais alongadas de forma a otimizar a entrada 

de luz, engrandecendo a sensação de espaço no habitáculo.

O ajuste elétrico dos assentos dianteiros, o ar condi-

cionado automático, os faróis Xenon e o rádio BMW Pro-

fessional, com altifalantes hi-fi, a par com o assistente 

de estacionamento, o controlo de velocidade ativo, a in-

formação de limite de velocidade e de pedestres, além da 

tela BMW Head-Up com gráficos coloridos são alguns dos 

muitos equipamentos e sistemas que discretamente tor-

nam o BMW Série 6 Gran Coupé num automóvel único. 

BMW presents the first four door coupe in the his-

tory of the make: the BMW 6 Series Gran Coupé perfectly 

embodies the elegance of a vehicle marked by comfort, 

sportiness and impeccable luxury.

The efficiency of a V8 engine ensures an impressive 450 

hp to the 650i model, while the 640 range has a V6, 320 hp 

engine. Driving becomes more economic when you select 

the ECO PRO mode and the Auto Start Stop function.

The looks of the BMW 6 Series Gran Coupé appeal for 

their low and graceful profile, in a car measuring five me-

tres in length and just 1.39 metres in height before the flat 

roof flows smoothly down to the rear.

Classified as a model with 4+1 seats, with the rear arm-

rest able to be stored away to accommodate a fifth pas-

senger, the interior design of the new 6 Series creates a 

feeling of impressive dynamics, with driver controls in-

tuitively positioned and the passenger areas boasting so-

phisticated curved surfaces.

Nevertheless, other highlights include sports elements, 

such as the frameless glass in the doors and the extended 

side windows to optimise entry of light, adding to the feel-

ing of space within the vehicle.

Electrically adjustable front seats, automatic air condi-

tioning, Xenon headlights and the BMW Professional ra-

dio, with hi-fi speakers, as well as the park assistant, the 

active cruise control, the speed limit and pedestrian infor-

mation, in addition to the BMW Head-Up display, with its 

colourful graphics are just some of the many accessories 

and systems that discreetly turn the BMW 6 Series Gran 

Coupé into a unique vehicle.

www.bmw.com
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Madeira islands open
Triunfo Português
Portuguese Triumph
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truMp international Golf club
extraordinária Ambição
Amazing Ambition
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truMp international
Golf club

extraordinária Ambição
Amazing Ambition
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Outrora terreno vão, que beirava o movimentado ae-

roporto de Palm Beach , na Florida, o Trump International 

Golf Club chega aos dias de hoje como um dos mais reco-

nhecidos e belos campos de golfe dos Estados Unidos da 

América, estando no top 50 dos melhores campos do país 

da Golf Digest. 

O conhecido empresário, também ele amante de gol-

fe, Donald Trump ambicionou criar uma paisagem única 

na região composta por colinas, alas de palmeiras, flores  

coloridas, riachos e carvalhos, além dos verdejantes  

campos relvados.

o Championship Course, desenhado por Jim Fazio, 

tem sido classificado como o melhor campo de golfe da  

Florida. Com um Par 72, cada buraco tem seis conjuntos 

de tees, possibilitando uma grande variedade de níveis de 

habilidade e sendo por isso um local privilegiado para se-

diar grandes torneios desta modalidade.

Já o Trump Nine, também concebido por Tim Fazio, tem 

um Par 36 e os seus nove buracos são bastantes diferentes 

do grande campo. Os greens, muito bem cuidados, mistu-

ram zonas arborizadas com outras mais amplas, de tal 

modo que o green do buraco mais especial se situa numa  

espetacular ilha verdejante que permite apreciar toda a 

área envolvente.

Quer se desafie no Championship Course, quer comece 

pelo Trump Nine, o Trump International Golf Club Palm 

Beach garante uma extraordinária vivência golfista.

Once an empty piece of land, neighbouring the busy air-

port of Palm Beach in Florida, the Trump International Golf 

Club stands today as one of the best recognised and most 

beautiful golf courses in the United States of America, fi-

guring in Golf Digest’s top 50 best courses in the country.

The famous businessman, also a big golf fan, Donald 

Trump, aspired to create a unique landscape within the 

region made up of hills, rows of palm trees, colourful flo-

wers, streams and oak trees, in addition to verdant swa-

thes of lawn.

The championship course designed by Jim Fazio, has 

been classified as the best golf course in Florida. A par 72, 

each hole has six sets of tees, allowing for a great variety 

of levels of play, and therefore making it an ideal venue for 

holding major tournaments in this sport.

The Trump Nine, also designed by Jim Fazio, is a par 36, 

with its nine holes very different from those on the cham-

pionship course. The carefully tended greens and fairways 

blend with a mixture of wooded and open areas, with the 

course’s signature hole boasting a stunning island green, 

from where you can enjoy the incredible surroundings.

Whether you accept the challenge of the Championship 

Course, or start with the Trump Nine, the Trump Interna-

tional Golf Club Palm beach ensures an extraordinary  

golfing experience.

www.trumpinternationalpalmbeaches.com



f1 litHium

o F1 Lithium é o auge dos carrinhos de golfe elétricos que 

detém um alto desempenho no campo e cujo mecanismo 

de dobragem permite também ser transportado nos car-

ros desportivos mais pequenos. 

Com ecrã LCD integrado e controlo remoto com as direções 

avançar, direita e esquerda, o golfista pode escolher entre 

três sacos de golfe, de acordo com as suas necessidades 

e preferências. A bolsa F1 Light assume-se como o saco 

padrão fornecido com o magnífico F1 Lithium, seguindo-

-se a bolsa F1 Classic e a F1 Tour, o saco com maior espaço, 

ideal para acomodar todos os acessórios para uma longa 

partida de golfe.

O trolley F1 Lithium, da Stewartgolf, destaca-se nas cores 

vermelho intenso, preto e ainda azul celeste e cor-de-ro-

sa, consoante a bolsa escolhida.

www.stewartgolf.co.uk

The F1 Lithium is the pinnacle in electric golf trolleys, 

boasting high performance on the course and a folding 

mechanism that allows you to transport it in the smallest 

of sports cars.

With an integrated LCD screen and fully remote control-

lable with forward, reverse, left and right functions, golf-

ers can choose between three integrated golf bags to suit 

their needs and preferences. The F1 Light golf bag comes 

as standard with the magnificent F1 Lithium, joined by the 

F1 Classic or the F1 Tour, the golf bag with more space, ide-

al for keeping all the accessories you need on a long round 

of golf.

The F1 Lithium trolley, from Stewartgolf, stands out in its 

deep red, black and also sky blue and pink colours, de-

pending on the bag chosen.

fedex GOlf cHallenGe

O Golfe Santo da Serra, na ilha da Madeira, acolheu a últi-

ma prova de apuramento para o FedEx Golf Challenge. 

Peter Booth ganhou com 73 pancadas Gross, juntando-se 

assim a José Luís Rodrigues, vencedor da prova realizada 

no Penha Longa, em Sintra, com 71 pancadas Net, e a  

Vasco Costa que ganhou o torneio no Estela Golf Club, na 

Póvoa de Varzim, com 67 pancadas Net.

No total são 23 os apurados que irão disputar a final nacio-

nal do FedEx Golf Challenge, a acontecer no dia 7 de julho 

no Oceânico Old Course, no Algarve. 

Segundo Eduardo Rangel, presidente do Grupo Rangel, o 

torneio internacional, criado em 2007 nos Estados Unidos 

e que se realiza pela quarta vez em Portugal, tem regis- 

tado uma crescente adesão por parte de clientes, parcei-

ros e convidados da FedEx/Rangel. 

Golfe Santo da Serra golf course, on the Island of  

Madeira, welcomed the latest qualifying round of the FedEx  

Golf Challenge.

Peter Booth proved victorious, finishing on 73 shots in 

the gross classification, thus joining José Luís Rodrigues, 

winner of the round held at Penha Longa, in Sintra, with 

71 shots net, and Vasco Costa, who won the tournament 

at Estela Golf Club, in Póvoa de Varzum, with 67 shots net.

In total 23 qualifying players will take part in the national 

final of the FedEx Golf Challenge, taking place on July 7th, 

at Oceânico Old Course, in the Algarve.

According to Eduardo Rangel, chairman of the Grupo  

Rangel, the international tournament, created in 2007 in 

the United States and which is being held for the fourth 

time in Portugal, has experienced growing interest from 

customers, partners and guests of FedEx/Rangel.

www.fgc-pt.com
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audi quattrO cup

Já começaram as provas de apuramento para a Audi  

quattro Cup 2012. A primeira jornada nacional realizou-se 

no campo de golfe Quinta do Peru.

Dos 46 pares em prova foram apurados quatro equipas na 

categoria Net: Idalina e Joaquim Mafra, com 41 pontos, se-

guidos de Manuel Lopes Alves e António Hosltein, com 40 

pontos. Com igual pontuação ficou o terceiro par, Tomás 

Moreno e Rodrigo S. Teixeira, enquanto Ricardo Pereira e 

João Carvalho foram os últimos apurados com 39 pontos. 

José Pessoa e Miguel Miranda foram os vencedores da 

classificação Gross, totalizando 31 pontos.

O campo Santo Estêvão Golfe acolheu o segundo torneio 

que terminou com a vitória de Madail Romão e Luís Silva 

(Gross), com 24 pontos, e de Vítor Hugo Silva e Joaquim  

Silva Júlio (Net), com 37 pontos.  

A prova derradeira, que apurará o par nacional que vai 

representar Portugal na final internacional da Audi  

quattro Cup, a realizar a 27 de novembro na África do Sul, irá  

decorrer no dia 8 de setembro no Le Méridien Penina Golf 

& Resort, em Portimão, Algarve.

www.audiquattrocup.com

The qualifying rounds for the Audi quattro Cup 2012 have 

now begun. The first national event was held at Quinta do 

Peru golf course.

Of the 46 pairs taking part, four teams qualified in the net 

category: Idalina and Joaquim Mafra, with 41 points, fol-

lowed by Manuel Lopes Alves and António Hosltein, with 

40 points. Sharing the same score, the third placed pair 

was Tomás Moreno and Rodrigo S. Teixeira, while Ricardo 

Pereira and João Carvalho were the final two to qual-

ity with 39 points. José Pessoa and Miguel Miranda were 

victorious in the gross classification, with a final score of  

31 points.

Santo Estêvão Golf course welcomed the second tour-

nament, which ended with the laurels going to Madail 

Romão and Luís Silva (gross), with 24 points, and to Vítor 

Hugo Silva and Joaquim Silva Júlio (net), with 37 points.

The final round, which will decide the national pair to 

represent Portugal in the international final of the Audi  

quattro Cup, to be held on November 27th in South Africa, 

will take place on September 8th, at Le Méridien Penina 

Golf & Resort, in Portimão, the Algarve. 
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bobby Jones
Born in 1902, the American Bobby Jones became one of 

the best known amateur golfers of all time from the mo-

ment in which he achieved a golfing first – the Golf Grand 

Slam, wining the sport’s four greatest and most important 

tournaments of the era: The Open Championship and the 

Amateur Championship, both in the United Kingdom, and 

the U.S. Open and the U.S. Amateur.

After retiring from golf competition, Bobby Jones, a law-

yer by profession, never gave up his connection with golf 

and helped to found and design the Augusta National Golf 

Club, in the USA, in addition to, together with Clifford Rob-

erts, setting up the Masters Tournament, better known as 

The Masters.

Nevertheless, Bobby Jones wasn’t only known for the 

rhythm of his shots, but also for his charming and classic 

style, inspiring an exclusive brand of women’s and men’s 

clothing, as well as golfing equipment, featuring his name.

Nascido em 1902, o americano Bobby Jones tornou-se 

num dos mais conhecidos jogadores de golfe amador de 

sempre a partir do momento em que foi o primeiro a al-

cançar em 1930 o Grand Slam de Golfe, isto é, ao ter ga-

nho os quatro maiores e mais importantes torneios da 

modalidade na sua época: o Open Championship e o The 

Amateur Championship, no Reino Unido, e o U.S. Open e o  

U.S. Amateur.

Depois de se aposentar das competições de golfe,  

Bobby Jones, advogado de profissão, não deixou de estar 

ligado aos campos e ajudou a fundar e a projetar o Augusta 

National Golf Club, nos EUA, assim como, juntamente com 

Clifford Roberts, iniciou o Masters Tournament, mais co-

nhecido por The Masters.

Contudo, Bobby Jones não ficou apenas conhecido pelo 

ritmo das suas tacadas, mas também pelo seu estilo char-

moso e clássico, inspirando uma marca exclusiva de ves-

tuário feminino e masculino, além de equipamentos, com 

o seu próprio nome.

TexTO TexT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY BOBBY JONes
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Madeira 
islands open

TexTO TexT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY FeDeraçãO POrTUGUesa De GOlFe

TOrNeiO De GOlFe \\ GOlF TOUrNaMeNT

A completar o seu vigésimo aniversário, o Madeira  

Islands Open terminou com a vitória arrasadora do  

algarvio Ricardo Santos.

Nesta 20ª edição, realizada no deslumbrante campo do 

Clube de Golfe do Santo da Serra, no Machico, estiveram 

em competição 156 golfistas oriundos de vários países 

de todo o mundo. Contudo, Ricardo Santos foi o segundo  

português a conquistar mais uma prova do European 

Tour, tendo ganho com 266 pancadas, 22 abaixo do Par 

Magnus Carlsson, seguido pelo dinamarquês Andrea  

Harto, com 271 pancadas.

Com este triunfo, o jogador acaba de garantir a sua  

entrada para o European Tour de 2013.

www.fgp.pt \\ www.europeantour.com

In celebrating its twentieth anniversary, the Madeira 

Islands Open ended with the outstanding victory of the 

Algarve’s Ricardo Santos.

In this 20th edition, held on the stunning course of the 

Santo da Serra Golf Club, in Machico, 156 golfers from dif-

ferent countries around the globe took part in the event. 

Nevertheless, Ricardo Santos was the second Portuguese 

golfer ever to win a European Tour event, taking the tour-

nament with 266 shots, 22 below par, ahead of Swede 

Magnus Carlsson, on 18 under, and Dane Andreas Harto, 

with 271 shots.

With this triumph, the Portuguese player secures a 

place on the 2013 European Tour.

Triunfo Português \\ Portuguese Triumph
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