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Outono Autumn

chegado o outono, dá vontade de recolher, de nos enros-

carmos num edredão a ouvir o crepitar da lareira. dá von-

tade de assar castanhas, de beber um copo de vinho; de ir 

para a cozinha reinventar receitas das avós ou de concei-

tuados chefs.

sabe bem! Mas há muito mais mundo lá fora.

sente-se confortavelmente e folheie as páginas seguin- 

tes. encontrará motivos para sair à rua, para percorrer 

quilómetros de estrada, ou para voar em busca de outros 

destinos. uma vez longe, podemos de novo recolher: num 

hotel de sonho, num relaxante spa, etc. Perto ou longe, 

também podemos sentir as folhas de outono a estalar  

debaixo dos pés, jogar golfe, ou fazer outro desporto que 

nos dê prazer, na rua, a sentir a brisa fresca.

Perto ou longe, dentro ou fora de quatro paredes, não  

podemos perder a oportunidade de sermos felizes.

with autumn on us, the desire to withdraw, to wrap up in 

a duvet and listen to the crackle of the fire is hard to resist. 

you feel like roasting chestnuts, drinking a glass of wine; 

like heading into kitchen to reinvent recipes from your 

grandparents or renowned chefs.

it all feels and tastes so good! but there’s much more to 

see outside.

get yourself comfortable and flip through the following 

pages. you’ll find reasons to head outdoors, to drive for 

miles, or to fly off in search of other destinations. 

Once away, you can withdraw once again: in a dream  

hotel, a relaxing spa, etc. Near or far, you can also feel  

autumn leaves crunching underfoot, play golf or engage in 

other sports that give you pleasure, in the great outdoors, 

feeling the fresh breeze on your face.

Near or far, inside or outside your four walls, you 

shouldn’t miss the chance to be happy.

MARIA AMéLIA PIRES

ditorial

Após 11 anos de sucesso, a Villas&Golfe é hoje um império.
Bem-vindo ao Império Villas&Golfe. 
Foi impulsionada pela busca da sofisticação, do luxo e do requinte e inspirada pelas grandes 
personalidades que nos têm acompanhado que a Villas&Golfe partiu à conquista do mundo. O 
prestigiado nome que orgulhosamente nos distinguiu ao longo de mais de dez anos afigurou-se 
então redutor para o projeto de carácter internacional em que nos tornámos.
Brindamos hoje o Nosso sucesso com as edições Europa, África, Rússia e Brasil, mantendo a 
ambição de continuar a enfrentar novos caminhos e de somar novos mundos ao Nosso Império. De 
olhos postos no futuro, é por tudo isto e graças a Si que agora somos Império Villas&Golfe.

After 11 successful years, Villas&Golfe is now an empire.
Welcome to Império Villas&Golfe.

Driven by the quest for sophistication, for luxury and for refinement, and inspired by major 
personalities who have joined us along the way, Villas&Golfe set off to conquer the world. The 
prestigious name that has proudly set us apart for more than ten years seemed unable to reflect the 

scale of the international project we have now become.
We now toast our success with Europe, Africa, Russia and Brazil editions, maintaining the ambition 
to carry on tackling new trajectories and adding new worlds to our Império (empire). For all these 

reasons, and thanks to you, our future now looks bright as Império Villas&Golfe.

EUROPE \\ AFRICA \\ BRAZIL \\ RUSSIA

imperio@villasegolfe.com \\ www.villasegolfe.com
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\\news

Por ocasião do grande Prémio de fórmula 1 de singapura, 

a marca de relógios suíça Hublot, em parceria com a The 

Hour glass, criou a sua primeira loja pop-up a nível mun-

dial. concebida em colaboração com chris lee, fundador 

e diretor criativo da agência de design asylum, a loja «big 

baNg» esteve em funcionamento de 14 a 23 de setembro 

de 2012 no átrio principal do Paragon shopping Mall, no 

coração da luxuosa Orchard road, em singapura. aliando 

arte, funcionalidade e criatividade, a admirável instalação 

de dois andares de altura albergou por escassos dias edi-

ções premiadas da Hublot no valor total de 20 milhões 

de dólares.

HUBLOT POP-UP STORE 

On the occasion of the singapore formula 1 grand Prix, 

swiss watch brand Hublot, in partnership with The Hour 

glass, created its first international pop-up store. designed 

in collaboration with chris lee, founder and creative 

director of asylum design agency, the «big baNg» store 

was open for business from september 14 to 23, 2012 in 

the main atrium of Paragon shopping Mall, in the heart 

of luxurious Orchard road in singapore. combining art, 

functionality and creativity, the stunning two-storey-high 

installation housed $ 20 million worth of prize winning 

watches from Hublot for just a few days.

O Museu Thyssen-bornemisza, em Madrid, acolhe de 24 

de outubro de 2012 a 17 de fevereiro de 2013 a exposição 

The Art of Cartier, que inclui 420 peças históricas da marca 

francesa desde a sua fundação em 1847. do estilo garland 

à arte deco dos anos 30, da inspiração chinesa ao estilo 

tutti frutti, esta retrospetiva apresenta mais de 165 anos 

de joias, relógios e valiosos acessórios da cartier, entre as 

quais, peças exclusivas que pertenceram a personalidades 

como elizabeth taylor e a Princesa grace do Mónaco.

from October 24, 2012 to february 17, 2013, the Thyssen-

-bornemisza Museum in Madrid, hosts The Art of Cartier 

exhibition, which features 420 historical pieces from 

the french brand since its foundation in 1847. from the 

garland style to art deco of the 30s; from chinese inspi-

ration to the tutti frutti style, this retrospective presents 

more than 165 years of jewellery, watches and priceless 

accessories from cartier, including exclusive pieces that 

once belonged to celebrities such as elizabeth taylor and 

Princess grace of Monaco.

THE ART OF CARTIER

a bollinger lança uma edição exclusiva do champanhe 

Bollinger La Grande Année 2002, especialmente dese-

nhada para celebrar os 50 anos de James bond. a edição 

limitada «002 para 007» é apresentada numa embalagem 

em forma de silenciador de arma e com um cadeado que 

apenas abre com a introdução do código 007.

a parceria entre a marca francesa e o agente secreto dura 

há mais de 40 anos, tendo a bollinger assinalado a sua 

presença em 12 dos 23 filmes de James bond e voltando 

a ser o champanhe de eleição de 007 no seu mais recente 

filme «skyfall».

bollinger has launched an exclusive edition of the 

Bollinger La Grande Année 2002 champagne, specially 

designed to celebrate 50 years of James bond. The «002 

fOr 007» limited edition is presented in a box shaped like 

a walther PPK silencer with a lock that only opens when 

you align the three figures 007.

The partnership between the french brand and the secret 

agent has lasted for more than 40 years, with bollinger 

having appeared in 12 of the 23 James bond films and 

returning as the champagne of choice for 007 in his latest 

film «skyfall».

BOLLINGER «002 PARA 007»
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a cadillac assinala o seu 110.º aniversário com a criação 

de um livro ilustrado de 208 páginas com mais de 200 fo- 

tografias a cores, que dá a conhecer a evolução da marca 

desde a sua fundação (1902) até à atualidade, destacando 

também o seu impacto no domínio da música, do cine-

ma, da arte e da moda. além da versão convencional, este 

livro, fruto de uma parceria entre a cadillac e a editora 

nova-iorquina assouline, conta com uma edição para 

colecionadores com um estojo especial, limitada a 500 

exemplares numerados.

cadillac marks its 110th anniversary with the creation of 

a 208-page illustrated book with more than 200 colour 

photographs, revealing the evolution of the brand since 

its foundation (1902) until today, while also highlighting 

its impact in the field of music, film, art and fashion. in ad-

dition to the conventional version, this book, the result 

of a partnership between cadillac and New york-based 

publisher assouline, also comes in a collectors edition 

with a special case, limited to 500 numbered copies.

CADILLAC
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Passados 23 anos desde a inauguração da célebre pirâ- 

mide desenhada por ieoh Ming Pei, o Museu do louvre 

apresenta a sua segunda obra de arquitetura contemporâ-

nea: o novo departamento de arte islâmica. com uma área 

de cerca de cinco mil metros quadrados, o «véu ondulante» 

de vidro e cristal projetado pelos arquitetos Mario bellini e 

rudy ricciotti divide-se em dois andares. esta construção 

passa a albergar uma das mais importantes coleções mun-

diais de arte islâmica constituída por dezoito mil peças de 

várias origens datadas entre os séculos vii e xix.

23 years after the inauguration of the famous pyramid 

designed by ieoh Ming Pei, the louvre Museum now 

presents its second work of contemporary architecture: 

the new department of islamic art. with an area of around 

five thousand square meters, the «undulating veil» of 

glass and crystal designed by architects Mario bellini and 

rudy ricciotti is split over two floors. This building houses 

one of the world’s most important collections of islamic art 

consisting of eighteen thousand pieces, of assorted origin, 

dating from between the 7th and 19th centuries.

DEPARTAMENTO DE ARTE ISLÂMICA - MUSEU DO LOUVRE

Para assinalar o seu 40.º aniversário, a Porsche design  

lança uma caixa de luxo composta por três reedições de 

relógios icónicos que determinaram a história da marca. 

Os protagonistas que inspiraram esta edição limitada a 

100 unidades são o Heritage P’6530 Titanium Chronograph 

(1980), o primeiro relógio cronómetro produzido com uma 

quantidade significativa de titânio; o Heritage P’6520 

Compass Watch (1978), o primeiro relógio de sempre a in-

cluir uma bússola; e o Heritage P’6510 Black Chronograph 

(1972), o primeiro relógio lançado pela Porsche e o primeiro 

totalmente preto a ser disponibilizado no mercado.

to mark its 40th anniversary, Porsche design has launched 

a luxury box comprising three reissues of iconic watches 

that determined the history of the brand. The leading lights 

inspiring this limited edition of 100 units are: the Heritage 

P’6530 Titanium Chronograph (1980), the first chronograph 

watch produced with significant amounts of titanium; the 

Heritage P’6520 Compass Watch (1978), the first watch 

ever to include a compass; and the Heritage P’6510 Black 

Chronograph (1972), the first watch released by Porsche 

and the first fully black watch available on the market.

PORSCHE DESIGN HERITAGE P’6500

a leica camera ag apresenta uma nova edição exclusi-

va em colaboração com a Hermès, a Leica M9-P «edition 

Hermès - série limitée Jean-louis dumas». limitada a 

apenas 100 unidades, esta edição especial é constituída 

por uma máquina com três objetivas (a Leica Summicron-

-M 28 mm f/ 2 ASPH., a Leica Noctilux-M 50 mm f/0.95 

ASPH. e a Leica APO-Summicron-M 90 mm f/ 2 ASPH.), 

um saco feito à mão criado pela Hermès e um livro com uma 

seleção de 200 fotografias a preto e branco captadas por 

Jean-louis dumas, ex-presidente da Hermès que faleceu 

em 2010. esta edição está apenas disponível nas lojas leica.

leica camera ag presents a new exclusive edition in 

collaboration with Hermès - the Leica M9-P «edition 

Hermès - série limitée Jean-louis dumas». limited to 

just 100 units, this special edition features of a camera with 

three lenses (the Leica Summicron-M 28 mm f/2 ASPH, 

the Leica Noctilux-M 50 mm f/0.95 ASPH and the Leica 

APO-Summicron-M 90 mm f/2 ASPH), a bag handcrafted 

by Hermès and a book with a selection of 200 black and 

white photographs taken by Jean-louis dumas, former 

chairman of Hermès, who died in 2010. This edition is only 

available in leica stores.

LEICA M9-P «EDITION HERMÈS»
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a casa norte-americana Heritage auctions vendeu, no dia 

14 de outubro de 2012, um meteorito lunar pelo valor de 330 

mil dólares. a peça, designada por dar al gani (dag) 1058, 

é o quarto maior pedaço da lua colocado à disposição do 

público e o maior alguma vez leiloado.

encontrada na líbia, esta peça de 1,8 kg foi vendida du-

rante o Natural History signature Meteorite auction. darryl 

Pitt, consultor da Heritage auctions, recorda que, exce- 

tuando material da missão apollo, apenas 61,4 kg de peda-

ços da lua estão disponíveis para o público, o que torna o 

dar al gani (dag) 1058 digno de qualquer importante museu 

de história natural.

american Heritage auctions house sold a lunar meteorite 

on October 14, 2012, for the amount of $330,000. The piece, 

known as dar al gani (dag) 1058, is the fourth largest 

chunk of the moon available to the public and the largest 

ever auctioned.

found in libya, this 1.8 kg piece was sold during the 

Natural History signature Meteorite auction. darryl Pitt, 

consultant for Heritage auctions, recalls that, except for 

material from the apollo missions, only 61.4 kilograms of 

moon pieces are available to the public, which makes the 

dar al gani (dag) 1058 worthy of any important natural 

history museum.

METEORITO LUNAR LEILOADO POR 330 MIL DóLARES
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Henrique 
Granadeiro   

«Sou um homem comum, sem pretensões nem complexos»
«I am an ordinary man, without pretensions or complexes»

with a long and recognised career in the public and pri-

vate sector Henrique granadeiro has also made a name 

for himself at home and abroad for the release of superior 

quality wines, such as Poliphonia Signature 2008, recently 

considered the best red wine in the world. a voice of criti-

cism if the topic of conversation has anything to do with 

troika’s entry in Portugal and the way in which the entire 

process has been conducted by the various political forces, 

his tone of voice changes completely however when the 

conversation reaches the alentejo, becoming more emo-

tional and almost poetic, in a declaration of love to the land 

where he was born and grew up and where, even today, 

Henrique granadeiro is happy.

com uma longa e reconhecida carreira no setor público 

e privado, Henrique granadeiro tem-se igualmente distin-

guido a nível nacional e internacional pelo lançamento de 

vinhos de qualidade superior, como o Poliphonia Signature 

2008, considerado recentemente o melhor vinho tinto do 

mundo. voz crítica se o assunto é a entrada da troika em 

Portugal e o modo como todo o processo foi conduzido 

pelas diversas forças políticas, o seu discurso, no entanto, 

altera-se totalmente quando a conversa desemboca no 

alentejo, tornando-se mais emocional e quase poético, 

numa declaração de amor à terra que o viu nascer e crescer 

e onde, ainda hoje, Henrique granadeiro é feliz. 

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA E PATRíCIA RAMOS \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOãO BESSONE

GRANDE ENTREVISTA \\ GREAT INTERVIEW



The majority of Portuguese predict that the econo-

mic situation will deteriorate in 2013. does Henrique  

Granadeiro share this view?

today there are no longer two opinions about this, even 

within the government. The cost of living will deteriorate 

and the disposable income for households and citizens 

will fall drastically and affect all income brackets.

but beyond this general impoverishment, what worries 

me the most are two structural factors that will cause  

lasting and perhaps permanent cracks in society: unem-

ployment and especially youth unemployment which is 

the cruellest side of the crisis and the destruction of the 

middle class, which in Portugal is the major factor in mo-

bility and social change.

did you welcome troika’s involvement in Portugal? do 

you believe it was inevitable?

No one can have failed to have been shocked and  

unhappy with the arrival of the creditors committee - 

which is troika - which 

came to dictate the rules 

that will shape the future 

of our country.

it wasn’t inevitable. The 

approval of Pec 4 would 

have given time to ne-

gotiate the adjustment 

programme required fur-

ther and more compe-

tently. we could even have 

avoided troika coming. 

spain, italy and cyprus are 

achieving this and, with the ecb’s new intervention policy 

in the secondary debt market, it is almost certain that they 

will continue to do so.

The arrival of the troika was an option of the political 

system as a whole, in which none of the parties and  

sovereign bodies can claim innocence. when the  

communist Party and the left bloc voted with the Psd 

(social democrats) and the cds (democratic and social 

centre) in a strange negative coalition, they signed the 

marching orders for troika. today they throw their hands 

up in horror and cry crocodile tears. The Ps (socialists) was 

left isolated and conducted Pec 4 negotiations behind the 

backs of the President of the republic (Pr) and the Psd. 

The Psd and the cds could not contain their urge to rise to 

power. The Pr himself could not contain his eagerness for 

a reckoning with sócrates. These were the authors of this 

tragedy, the intervention of the troika and the imposition 

of its universal economic model that has exacerbated all of 

the problems, and contains no solution.

A maioria dos portugueses prevê que a situação  

económica se deteriore em 2013. o Henrique Granadeiro 

partilha desta opinião?

Hoje já não há duas opiniões sobre isso, mesmo na área 

do governo. O custo de vida agravar-se-á e o rendimen-

to disponível das famílias e dos cidadãos baixará dras- 

ticamente e atingirá todos os escalões de rendimentos.

Mas para além deste empobrecimento geral, o que mais 

me preocupa são dois fatores estruturais, que irão causar 

fraturas duradouras e porventura definitivas na socie- 

dade: o desemprego e particularmente o desemprego 

jovem que é a face mais cruel da crise e a destruição da  

classe média que é em Portugal o grande fator da mobili-

dade e da  mudança social.

viu com bons olhos a entrada da troika em Portugal? 

Acredita que foi inevitável?

Ninguém pode ter deixado de ficar chocado e infeliz com 

a chegada da comissão de credores – que é a troika –, que 

veio ditar as regras que irão 

moldar o futuro do nosso país. 

Não era inevitável. a apro-

vação do Pec 4 ter-nos-

-ia dado tempo para uma  

negociação mais profunda e 

mais competente do progra-

ma de ajustamento neces-

sário. era mesmo possível 

ter evitado a vinda da troika. 

espanha, itália e chipre  

estão a consegui-lo e, com 

a nova política de intervenção do bce no mercado secun- 

dário da dívida, é praticamente certo que o farão.

a vinda da troika foi uma opção do sistema político no 

seu conjunto, em que nenhum dos partidos e órgãos de 

soberania são inocentes. O Partido comunista e o bloco de 

esquerda ao votar com o Psd e com o cds numa estranha 

coligação negativa assinaram a guia de marcha da troika. 

Hoje rasgam as vestes e choram lágrimas de crocodilo. O 

Ps isolou-se e conduziu as negociações do Pec 4 à revelia 

do Presidente da república (Pr) e do Psd. O Psd e o cds 

não contiveram a ânsia de chegar ao poder. O próprio Pr 

não conteve a sofreguidão de um ajuste de contas com  

sócrates. foram estes os autores desta tragédia que é a in-

tervenção da troika e da imposição do seu modelo econó-

mico universal que tem agravado todos os problemas, mas 

não integra nenhum vetor de solução.

O processo de integração europeia envolve natu- 

ralmente uma transferência de funções soberanas por 

parte dos estados Membros para as novas instituições 

europeias. Não me impressiona essa transferência de  

soberania. O que é chocante no programa da troika é 

que as limitações que impõe à soberania não têm con- 

trapartida, nem são acompanhadas de alterações  

equivalentes por parte dos outros estados Membros. Por 

isso, há um efeito perverso que transfigura o processo de 

integração europeia, que é basicamente um processo de 

convergência, assente na liberdade e na paz na europa, 

tendo como objetivo último a convergência dos índices 

de conforto e bem estar dos europeus. Mas o programa da 

troika conduz à divergência e ao acentuar de clivagens e 

diferenciação entre os estados da ue.

Portugal tem vindo a cumprir os pesados esforços que 

lhe foram impostos e com os quais se comprometeu. Mas 

a europa não tem vindo a resolver a sua própria crise. e 

The process of european integration naturally involves a 

transfer of functions of government by the member states 

to the new european institutions. This transfer of sover-

eignty doesn’t impress me. what is shocking in troika’s 

programme is that the limitations it imposes on sover-

eignty have no compensation, and they are not accom-

panied by corresponding changes in the other member 

states. Therefore, there is a perverse effect that transforms 

the process of european integration, which is basically 

a process of convergence, based on freedom and peace 

in europe, with the ultimate goal of converging the levels 

of comfort and well-being of europeans. but the troika  

programme leads to divergence and to accentuating  

separation and differentiation between eu states.
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«A vinda da Troika foi uma opção do 
sistema político no seu conjunto, em 

que nenhum dos partidos e órgãos 
de soberania é inocente» \\  «The 

arrival of the Troika was an option of 
the political system as  

a whole, in which none of the  
parties and sovereign bodies can 

claim innocence»



isso é causa de insucesso para Portugal. a atitude de capi-

tulação que tem sido seguida na base da confissão de que 

quem deve não discute, é uma atitude errada; os credores 

também têm que ajustar as suas exigências às possibili-

dades do devedor porque se o devedor cair de exaustão 

isso tornará problemática ou impossível a recuperação dos  

créditos. é este realismo que tem andado ausente do debate 

europeu. Portugal tem cumprido. a europa não.

foi na fundação Eugénio de Almeida (fEA) que se apai-

xonou pela enologia?

foi na fea que concluí, já lá vão mais ou menos 30 anos, 

que o vinho era um produto com grande potencial em  

Portugal e no alentejo.

O percurso dos vinhos da fea quer no mercado interno, 

onde se posicionam entre os vinhos de maior notoriedade, 

quer no mercado internacional, onde se vende mais de 

Portugal has met the major efforts imposed on it and 

to which it is committed. but europe has not solved its 

own crisis. and this is the cause of Portugal’s failure. The  

attitude of capitulation that has been pursued on the  

basis of the confession that the person in debt doesn’t 

argue, is the wrong attitude; creditors also have to loosen 

their demands to the possibilities of the debtor, because 

if the debtor collapses out of exhaustion, credit recovery  

becomes problematic or impossible. it is this realism that 

has been absent from the european debate. Portugal has 

met its responsibilities. europe has not.

did you fall in love with winemaking at the Eugénio de 

Almeida foundation (EAf)?

it was at the eaf, more or less 30 years ago, that i realised 

that wine was a product with great potential in Portugal 

and in the alentejo.

50% da sua produção, tem confirmado o acerto da opção 

estratégica que então tomámos.

O vinho é um produto vivo, envolve um processo de  

criação, lenta e multiforme. Não é um negócio neutro do 

ponto de vista afetivo. exige atenção e dedicação. em certa 

medida invade a nossa vida e torna-se parte dela.

Chegou a ser considerado ‘pai’ do vinho Peramanca. 

Entretanto lançou uma marca própria de vinhos de autor: 

a Granadeiro vinhos. Parece que tem o ‘toque de midas’ 

porque tudo aquilo em que se empenha «ganha ouro», tal 

como o melhor vinho do mundo, o Poliphonia Signature 

2008. o que tem de especial este néctar?

a minha vida tem sido construída de oportunidades 

que me surpreenderam e de alguns desafios improváveis. 

aproveitei as oportunidades e enfrentei os desafios. Nem 

sempre me saí com sucesso, mas assumo que o saldo tem 

sido francamente positivo. O que não me deslumbra nem 

me faz perder o sentido da medida e a noção do ridículo. 

devo aos meus pais o facto de ter sido um filho feliz. isso  

e os bons encontros que tive no meu itinerário ajudaram-

-me a ser o que sou: um homem comum, sem pretensões 

nem complexos.

O Peramanca é de facto um vinho de exceção. e o  

Poliphonia Signature há-de sê-lo. 

Num e noutro caso o mérito não é  

só meu.

foi o Alentejo que o viu nascer e é 

onde continua o seu percurso, sendo 

o monte dos Perdigões e as Herdades 

do vale do rico Homem e da  

Capela os locais privilegiados para 

fazer crescer as suas vinhas de eleição. o que dizem as 

planícies alentejanas de Henrique Granadeiro? o que diz 

ele delas?

Há um fragmento dum canto alentejano que reza assim: 

«eu sou devedor à terra / e a terra me está devendo / a 

terra paga-me em vida / eu pago à terra em morrendo».

O alentejo faz parte da minha identidade. sou alen- 

tejano, português e cidadão do mundo. Por esta ordem e em 

simultâneo. Preciso destes 3 ecossistemas para respirar.

O que tenho feito no alentejo é uma forma de pagar à 

minha região, que tão sacrificada e tão abandonada tem 

sido, aquilo que lhe devo por nascimento e pelas oportu-

nidades que me deu.

suponho que as tais planícies de mim, não dirão nada. 

Na fita do tempo infinito que é a dessas entidades, ocupo 

um segmento tão curto que imagino não dará para se  

fixarem em mim. 

tenho a noção exata de que vamos passando e as coi-

sas ficam cá. Os ambientes que percorro, a natureza que  

The path travelled by eaf wines, whether in Portugal, 

where they are among the most highly regarded wines, or 

in the international market, where it sells more than 50% of 

its production, has confirmed the prudence of the strategic 

option that we took then.

wine is a living product, and involves a slow and  

many-sided process of creation. it is not a neutral  

business from an emotional viewpoint. it requires atten-

tion and dedication. to a certain extent it invades your life 

and becomes part of it.

you are now considered the ‘father’ of Peramanca wine. 

in the meantime you have launched your own brand of 

gourmet wine: Grenadeiro vinhos. you seem to have the 

‘midas touch’ because everything you work on «wins 

gold», such as the best wine in the world, the Poliphonia 

Signature 2008. What’s so special about this wine?

My life has been made of opportunities that have  

surprised me and some improbable challenges. i took  

advantage of the opportunities and faced the challenges. 

i didn’t always end up on the right side of success, but i 

assume that the balance has been largely positive. This 

doesn’t amaze me, just as it doesn’t make me lose a sense 

of proportion and a sense of the ridiculous. i owe it to my 

parents that i was a happy child. 

That and the good encounters i have 

had on my journey have helped me 

to be what i am: an ordinary man 

without pretensions or complexes.

Peramanca is indeed an excep-

tional wine. and Poliphonia Signa-

ture has to be too. in both cases the 

credit is not mine alone.

The Alentejo was your place of birth and where you 

continue to live; with the monte dos Perdigões and vale 

do rico Homen and Capela Estates the prime locations to 

grow your vines of choice. What do the Alentejo plains say 

about Henrique Granadeiro? What does he say of them?

There is a tiny part of a corner of the alentejo which 

reads thus: «i am indebted to the land / and the land owes 

me / The land pays me with life / i pay the land by dying.»

The alentejo is part of my identity. i’m ‘alentejan’,  

Portuguese and a citizen of the world. in this order and all at 

the same time. i need these three ecosystems to breathe.

what i have done in the alentejo is a way of paying my 

region, which as sacrificed and as abandoned as it has 

been, is what i owe it by birth and for the opportunities it 

gave me.

i suppose that the plains would say nothing of me. in the 

endless coil of time, i occupy such a short segment that i 

imagine that wouldn’t even notice me.
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«O vinho não é um negócio 
neutro do ponto de vista 
afetivo. Exige atenção e 

dedicação. Em certa medida 
invade a nossa vida e torna-

se parte dela»\\ «Wine is not 
a neutral business from an 

emotional viewpoint. It requires 
attention and dedication. To a 
certain extent it invades your 

life and becomes part of it»

«Portugal tem cumprido. 
A Europa não» \\  

«Portugal has met its 
responsibilities. Europe 

has not»



valorizo e transformo já testemunharam o esforço e a am-

bição de muitos antes de mim. testemunharão ainda o de 

muitos mais depois de mim.

não estamos nos EuA, mas o sonho americano, do self-

-made man, o homem de origens humildes que se faz a 

si mesmo, acaba por se tornar possível de concretizar em 

Portugal olhando para o seu percurso. vê-se como exem-

plo de um grande empreendedor para as gerações futuras?

Não me vejo nada na pele de um desses heróis da mi-

tologia americana. da constelação de heróis americanos 

aquele que mais me impressiona é o forrest gump: um  

homem comum que não se submete à monotonia da  

rotina e consegue dar um sentido ao trivial do quotidiano.  

e ser diferente entre iguais.

onde e como se vê daqui a 10 anos?

Não vejo. estou empenhado no que faço hoje como se 

fosse o meu último trabalho.

Mas ainda não perdi a disponibilidade para me deixar 

surpreender. tenho uma vida feliz e abençoada. feliz  

porque tenho e sempre tive trabalho. abençoada, porque 

sempre tive o trabalho que quis ter.

i have the exact idea of   what we are going through and 

the things that stay here. The environments i pass through, 

the nature i value and transform, have already witnessed 

the effort and ambition of many before me. They will  

witness those of many more after me.

We’re not in the u.s.A, but the American dream, of the 

self-made man, a man of humble origins who hits the 

big time, is just as possible in Portugal when we look at 

your career. do you see yourself as an example of a great  

entrepreneur for future generations?

i don’t see anything of these heroes of american  

mythology in me. Of the constellation of american  

heroes the one who impresses me most is forrest gump:  

an ordinary man who does not succumb to the monotony 

of routine and manages to give meaning to the trivial of 

everyday life. and to be different among equals.

Where and how do you see yourself in 10 years?

i don’t look. i am committed to what i do today as if it 

were my last job.

but i haven’t yet lost the openness to be amazed. i have 

a happy and blessed life. Happy because i have and have 

always had work. blessed, because i have always had the 

work i wanted.
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Paul
cézanne

O pai do cubismo \\ The father of cubism

CULTURA \\ CULTURE

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 © Self-portrait, THE SAMUEL COURTAULD TRUST, THE COURTAULD GALLERY, LONDON    
2 © DIVULGAçãO ACERVO MASP - MUSEU DE ARTE DE SãO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND    3 © Man with a pipe, THE SAMUEL COURTAULD TRUST, 
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«My one and only master, cézanne was like the father of 

us all.» These words uttered by Pablo Picasso capture the 

importance of the french painter, originally from Provence, 

in the art world. considered by many to be the bridge 

between the impressionism of the late 19th century and the 

cubism of the early 20th century, many of cézanne’s works 

continue to attract admirers from around the world today. 

The recent purchase of the painting The Card Players, 

reproduced on the last page of this article, by the qatar roy-

al family for 190 million euros, goes to prove this very fact, 

showing that cézanne, more than a century after his birth, 

remains extremely current .

«Meu primeiro e único mestre, cézanne foi o pai de 

todos nós». as palavras são de Pablo Picasso e resumem 

a importância que o pintor francês, oriundo da Provença, 

teve no mundo das artes. considerado por muitos a ponte 

entre o impressionismo do final do século xix e o cubis-

mo do início do século xx, muitas das obras de cézanne 

continuam hoje a atrair admiradores de todo o mundo. a 

confirmar isto mesmo está a compra da pintura O Jogador 

de Cartas, reproduzida na última página deste artigo, pela 

família real do qatar por 190 milhões de euros, o que indica 

que cézanne, mais de um século após o seu nascimento, 

continua extremamente atual.
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cézanne was not only a painter different from all others 

in the works he produced, but also in the privileged life he 

had. The son of a banker, the painter always enjoyed great fi-

nancial security, allowing him to unleash his passion for art.

as a french Post-impressionist, Paul cézanne never 

yielded to the laws of perspective. instead he had an ar-

chitectural view of the world, which he materialized in 

landscape paintings, reduced to their basic shapes - 

sphere, cylinder and cone - and in representations of still 

lifes. apart from these two main groups, Paul cézanne also 

painted the human figure. Highlights within his paintings 

of humans include The Card Players and the Woman with 

a Coffeepot.

cézanne não só foi um pintor diferente de todos os outros 

nas obras que produziu, mas também na vida privilegiada 

que teve. filho de um homem ligado à banca, o pintor teve 

sempre uma grande segurança financeira, que lhe permi-

tiu dar asas à sua paixão pela arte. 

Pós-impressionista francês, Paul cézanne nunca se 

rendeu às leis da perspetiva, tendo antes uma conceção 

arquitetónica do mundo, que materializava em pinturas 

de paisagens, reduzidas às suas formas fundamentais – 

esfera, cilindro e cone -, e em representações de nature-

zas mortas. Para além destes dois grupos fundamentais, 

Paul cézanne pintava também a figura humana. dos seus 

quadros com esta temática destacam-se Os Jogadores de 

Cartas e a Mulher com Cafeteira.

considered today one of the biggest names in the vis-

ual arts, while alive cézanne found it difficult to get his 

work shown. Paris was the city that would welcome him, 

first with collective exhibitions, then in 1895 with his first 

solo show.

despite growing public recognition, Paul cézanne pre-

ferred the isolation of Provence. it was there that he spent 

his last days. His death goes to show just how much he 

loved his art: the painter was out painting in the open air 

when he was surprised by a storm. He only went home af-

ter working two hours in the rain. He never recovered from 

pneumonia he caught that day.

Hoje considerado como um dos maiores nomes das artes 

plásticas, em vida cézanne enfrentou algumas dificulda-

des para conseguir exibir o seu trabalho. Paris foi sendo a 

cidade que o acolheu, primeiro com exposições coletivas, 

depois, em 1895, com a sua primeira mostra individual. 

apesar do crescente reconhecimento público, Paul 

cézanne preferia o isolamento da Provença. foi lá que 

passou os seus últimos dias. a sua morte retrata bem o 

quanto amou a sua arte: o pintor trabalhava em céu aberto 

quando foi surpreendido por uma tempestade. só foi para 

casa após trabalhar duas horas à chuva. Nunca recuperou 

de uma pneumonia que apanhou nesse dia. 
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Henry 
Padovani  

«A música une as pessoas»
«Music binds people together»

when he left the south of france to go and live in  

london, he would have never imagined that he would join 

the original line-up of one the most famous rock bands 

of recent decades, The Police. Henry Padovani was the 

group’s guitarist for seven months. He then went on to join 

other bands before forming his own, The flying Padovanis. 

He has always kept a special place in his heart for The 

Police however. for this very reason Padovani continues 

to often exchange emails with sting and the two friends 

sometimes share the stage, to the delight of many fans. in 

his spare time, Henry Padovani is just a normal man, who 

likes blues, jazz and art. 

quando saiu do sul de frança e foi viver para londres 

estava longe de imaginar que integraria a formação origi-

nal de uma das bandas de rock mais famosas das últimas 

décadas, os The Police. Henry Padovani foi o guitarrista do 

grupo durante sete meses. depois disso seguiu o seu cami-

nho por outras bandas até ter formado a sua, os The flying 

Padovanis. Os The Police ficaram, no entanto, sempre no 

seu coração, como um primeiro amor. Por isso mesmo, 

Padovani continua a trocar e-mails frequentemente com 

sting e ocasionalmente os dois amigos juntam-se em  

palco, para delícia de muitos fãs. Nas horas vagas, Henry 

Padovani é quase um homem comum, que aprecia blues, 

jazz e arte. 

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY HENRY PADOVANI

ENTREVISTA \\ INTERVIEW



you were part of the original The Police, but just for  

seven months. What went wrong?

we started the band in January 1977. it was my first band. 

i had just arrived in england in december. it was the first 

time that i was free. i was totally embracing what was 

happening in england at that time. i was out every night, 

everywhere, i knew everyone. stewart and sting were not 

like that. we were living different lives, but we were friends. 

The band was not accepted by the scene. stewart wanted 

us to be part of it, but we were not accepted. sting didn’t 

know what to do. He needed money as he had a family. 

when andy joined in July or so, the band became stewart 

and i, on one side and sting and andy, on the other.  

stewart was losing his grip on the band, as sting was  

starting to write songs, encouraged by andy. stewart had 

to understand that the band had to choose a different  

direction if he wanted sting to stay. andy could bring in 

session money but wanted to be the only guitarist in the 

band. so, one day we had a chat, sting and i, and i left 

the band. i had been in england nearly a year, when i told  

everyone, and my parents, that i was going for only two 

weeks in december... so, i went back to corsica to feel the 

end of the summer. Only to come back soon.

o Henry fez parte da formação original dos The Police, 

mas apenas durante sete meses. o que correu mal?

começámos a banda em janeiro de 1977. foi a minha 

primeira banda. eu tinha acabado de chegar a inglaterra 

em dezembro. era a primeira vez que eu estava por minha 

conta e aproveitava ao máximo tudo o que acontecia  

naquela altura em inglaterra. saía todas as noites, para 

todo o lado, conhecia toda a gente. O stewart e o sting não 

eram dessa linha. tínhamos tipos de vida diferentes, mas 

éramos amigos. a banda não foi aceite. O stewart queria 

que fizéssemos parte da cena, mas não fomos aceites. 

O sting não sabia o que fazer - ele precisava de dinheiro  

porque tinha família. quando o andy se juntou, lá para  

julho, a banda passou a ser, de um lado, eu e o stewart e, 

de outro lado, o sting e o andy. O stewart estava a perder 

o controlo da banda, porque o sting começou a escrever  

músicas, encorajado pelo andy. O stewart tinha que  

perceber que a banda precisava de escolher uma direção 

diferente, se ele queria que o sting ficasse. O andy poderia 

trazer dinheiro mas queria ser o único guitarrista da banda. 

Por isso, um dia eu e o sting conversámos e eu saí da  

banda. Já estava em inglaterra quase há um ano, embora, 

inicialmente, tivesse dito aos meus pais e a toda a gente 

que só iria por duas semanas… por isso, regressei à córsega 

para curtir o fim do verão. Mas depressa voltei.

quando o Henry deixou os The Police, em 1977, o grupo 

ainda não era famoso. se, na altura, tivesse sabido que os 

The Police se tornariam uma das bandas de maior sucesso 

do mundo, teria insistido com o sting para ficar?

Nunca ninguém sabe o que vai ser de uma banda. toda 

agente acredita que a sua banda é a melhor do mundo. 

se o andy não tivesse arranjado sessões para a banda na 

alemanha, com eberhard schoener, com algum dinheiro, 

o sting teria saído. ele só falava disso. Pessoalmente, foi a 

minha primeira banda e muitas outras bandas quiseram 

que eu tocasse com elas. foi um pouco triste, porque foi o 

meu primeiro amor, mas eu queria andar para a frente. e 

foi o que fiz. 

Como foi voltar a tocar com o sting e o stewart, quando 

a banda se juntou em 2007, em Paris? os fãs dos The Police 

podem esperar outro concerto como aquele?

fiz um álbum em 2006 e precisei de um baterista de rock 

e reggae para uma das faixas. então chamei o stewart, que 

respondeu: «claro que toco contigo.» Perguntou-me se 

eu tinha ligado ao sting para lhe contar. eu respondi que 

não. ele pediu-me que lhe ligasse para podermos retomar 

os The Police. apercebi-me que o sting e o stewart não se  

falavam há muito tempo. então liguei ao sting, que aceitou 

a ideia de tocar comigo, e perguntou-me se eu tinha falado 

com o stewart sobre isso. Percebi que podia juntá-los, e  

assim fiz. depois de a faixa estar pronta – Bem-vindo 

a casa (belo título) –, o sting e o stewart começaram a  

When you left The Police, in 1977, the group wasn’t  

famous yet. if, by then, you had known that The Police 

would become one of the most famous bands in the world, 

would you have insisted with sting that you should stay? 

Nobody knows what a band will do. every band believes 

they are the best in the world. if andy hadn’t got sessions 

for the band in germany with eberhard schoener, with 

some money, sting would have left. That is all he was  

talking about. Personally, it was my first band, and i had a 

lot of other bands that wanted me to play with them. i was 

a bit sad, as if it were my first love, but i wanted to move on. 

and i did. 

How was it to play with sting and stewart again when 

the band got back together in 2007, in Paris? Can fans of 

The Police expect another concert like that one?

i was making an album in 2006 and on one track i  

needed a rock reggae drummer. so i called stewart, who 

said: «sure, i’ll play with you». He asked me if i had called 

sting about it. No, i said. He asked me to please call him so 

that we could reform The Police. i realised sting and stewart 

hadn’t talked to each other for a long time. so i called sting, 

who said yes to the idea of playing with me and asked me 

also if i had talked to stewart about it. i realised that i could 

put those two together. so i did. and after the track was 

made – «welcome home» (good title) – sting and stewart 

started to see each other again. One day, sting called to tell 

me that he had woken up one morning and decided that 
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«Na música que eu sei e toco, 
existe humanidade, solidariedade, 

amizade, amor, honestidade, 
trabalho e não há lugar para o 

racismo»\\ «But, in the music I 
know and play, there is humanity, 

solidarity, friendship, love, honesty, 
work, and there is no place  

for racism»



encontrar-se outra vez. um dia, o sting ligou-me para me 

contar que tinha acordado um dia e decidido que estava 

na hora de retomar os The Police. Pediu-me que estivesse 

presente quando todos se encontrassem. e lá fui. fomos 

todos para itália, ficámos em casa do sting e passámos uns 

dias juntos. foi um assunto de família. Por isso, quando me 

chamaram para tocar no stade de france, fiquei contente 

mas tranquilo. tinha que ser um assunto de família - e foi. 

simplesmente adorei. duas noites à frente de 80.000 fãs.

Outro dia subi ao palco com o sting no sul de frança. este 

tipo de coisas pode acontecer e tenho a certeza de que, se 

o stewart ou o andy estivessem por perto, também teriam 

subido ao palco. sei que eu e o sting tomamos sempre conta 

um do outro, trocamos e-mails todas as semanas, mante-

mos contacto. quanto aos outros, não tenho a certeza.

no livro Secret Police Man, o Henry conta que o 1.º tipo de 

música de que gostou foram Espirituais negros, que ouviu 

em álbuns do seu pai. Em sua casa ouvia-se muita música? 

O meu pai ouvia Ópera e espirituais Negros. cantou  

durante toda a vida. ele é a minha maior influência. apren-

di muito sobre Ópera e espirituais Negros e tenho a certe-

za de que isso me ajuda a entender a música. Hoje em dia, 

ouço de tudo: rock, claro, mas coisas como blues, Johnny 

cash. existem dois tipos de música: a boa e a outra. a boa  

também inclui Miles davis e erik satie. e eu também  

os ouço.

it was time to reform The Police. He asked me to be there 

when they all met for the reunion. i did. we all went to italy, 

to stay at sting’s, and spent a few days together. it was a 

family affair. so when they called me to play at the stade 

de france, i was pleased but very cool about it. it was to be 

a family affair, and it was. i enjoyed it, simply. two nights in 

front of 80,000 fans.

i went on stage the other day with sting in the south 

of france. These sort of things can happen and i am sure 

if stewart or andy were around, they’d come on stage. i 

know that sting and i always look out for each other. we 

write mails every week. we stay in touch. i’m not sure 

about the others.

in the book Secret Police Man you say that the first kind 

of music that hit you was negro spirituals, having heard  

it on one of your father’s albums. Was your home a  

musical one? 

My father listened to opera and Negro spirituals. all 

his life he sang. He is my biggest influence. i know a lot 

about opera and about Negro spirituals. i am sure it helps 

my understanding of music. today, i listen to everything, 

rock of course, but stuff like blues, Johnny cash. There are 

two kinds of music: good music and the other. good also  

includes Miles davis and erik satie. and i listen to them too.

uma vez, o Henry disse que a música é a sua religião. o 

que é tão fascinante na música?

boa pergunta. Na música que eu sei e toco, existe huma- 

nidade, solidariedade, amizade, amor, honestidade, trabalho 

e não há lugar para o racismo. a música une as pessoas, 

as pessoas partilham, na música. Muitas religiões não o fa-

zem... elas bem tentam mas não conseguem.

Para além da música, o Henry adora arte. quem são os 

seus artistas favoritos?

adoro Picasso, Miró, cézanne, chagall, warhol, Kandinsky 

e muitos outros. 

nesta edição, publicamos um artigo sobre Paul Cézanne. 

o que pensa deste artista, em particular?

gosto de Paul cézanne, antes de mais por ele ser da  

Provença. eu andei na universidade em aix-en-Provence 

e adorei cada segundo e cada imagem da Provença. e 

cézanne pintou a Provença tão bem… aos poucos, como 

muitos grandes músicos, ele simplificou a sua arte para 

comunicar a emoção. gosto da rudeza dos seus quadros, 

que passa tanta força e grandeza.

Pode fazer um comentário sobre uma das suas obras 

mais famosas, Os Jogadores de Cartas?

imagino esses jogadores numa esplanada de um bar, 

em aix-en-Provence ou nessa região, e sinto uma enorme  

tensão e concentração. são imagens muito poderosas, mo-

numentais mas, ao mesmo tempo, intimistas. Puro génio! 

you once said that music is your religion. What is so  

fascinating about music?

very good question. but, in the music i know and play, 

there is humanity, solidarity, friendship, love, honesty, 

work, and there is no place for racism. and, it binds  

people together. People share, in music. Most religions 

don’t.... They try but it doesn’t work.

Besides music, you love the arts. What are your  

favourite artists?

i love Picasso, Miró, cézanne, chagall, warhol, Kandinsky, 

many others. 

in this issue we publish an article about Paul Cézanne. 

What do you think about this artist in particular?

i like Paul cézanne, first because he was from Provence. 

i have been at university in aix en Provence and i loved  

every second and image of the Provence. cézanne has 

painted the Provence so well. He slowly and slowly, like 

many great musicians, simplified his art to convey the 

emotion. i like the roughness of his paintings, which puts 

across so much power and volume.

Can you comment one of his most famous paintings, 

The Card Players?

i imagine these players on the terrasse of a bar, in 

aix en Provence, or in the area, i feel a lot of tension and  

concentration in them; it is very powerful, monumental yet  

intimiste. Pure genius!
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victoria 73 
residence

CASA \\ HOUSE

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY SAOTA ARCHITECTS

Elegância e serenidade
Elegance and serenity



situated between bantry bay and clifton, one of the 

most exclusive coastal retreats just outside cape town, 

south africa, 73 victoria residence raises over six  

levels, with stunning views out to sea. The main challenge 

for saOta architects proved the creation of a house on a 

markedly uneven plot, where the young family could enjoy 

the outdoor life in the company of large groups of friends, 

situada entre bantry bay e clifton, um dos mais privile-

giados refúgios costeiros ao largo da cidade do cabo, África 

do sul, a victoria 73 residence sobrepõe-se em seis níveis, 

com soberbas vistas para o mar. ao gabinete saOta  

architects afigurou-se como desafio primordial a ideali-

zação de uma casa num terreno acentuadamente desni-

velado, onde a jovem família pudesse desfrutar da vida ao 

ar livre na companhia de grandes grupos de amigos, garan-

tindo simultaneamente a privacidade dos habitantes, numa 

encosta com uma significativa densidade de construções.

a elegância contemporânea desta villa seduz espe- 

cialmente pelas suas áreas amplas com desafogadas  

vistas para o exterior, pela sua exposição solar e por 

uma invejável área de lazer junto à piscina. beneficiando  

do facto de se encontrar num local protegido dos  

while at the same guaranteeing the privacy of the residents 

on a hillside with a high construction density.

The contemporary elegance of this villa is especially  

appealing for its large areas with unobstructed views to 

the outside, for its position with relation to the sun and 

for a desirable leisure area by the pool. benefiting from 

the fact that it is in a location protected from the area’s 

troubling winds, the spacious lounge on the fourth floor  
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inquietantes ventos da zona, o espaçoso lounge do quar-

to piso contempla um bar generoso e divide-se em áreas  

cobertas e descobertas, que permitem relaxar junto à  

piscina ou apreciar serenamente um magnífico pôr do 

sol. O mobiliário e as madeiras de cores claras contrastam  

apenas com o azul do mar, o verde de algumas plantas e 

com o tom ocre dos rochedos vizinhos.

No andar superior à área de lazer, a sala de estar, a sala 

de jantar e a cozinha assumem uma unidade espacial, 

onde icónicas peças de design do século xx se funde com 

outras personalizadas pelo gabinete antoni associates, 

responsável pela decoração desta residência. são três os 

degraus que dividem a zona de estar da que compreende 

a cozinha, a garrafeira e o espaço de refeição, abrindo-se 

este último a um pátio relvado protagonizado por uma das 

várias esculturas que habitam a casa.

subindo um lance de escadas ou utilizando o elevador 

de vido que une verticalmente o interior deste edifício, sur-

ge o quarto principal da casa. é também neste último piso 

que as crianças encontram o seu espaço em duas suites 

e num pequeno quarto de brincar. a biblioteca, os con- 

vidados e os funcionários dividem-se entre o segundo  

e o terceiro andares da moradia, enquanto que o piso  

térreo acomoda o hall de entrada e uma garagem com  

capacidade para cinco viaturas.

features a large bar and is divided into covered and uncovered  

areas, allowing you to relax by the pool or peacefully  

enjoy a magnificent sunset. The furniture and light col-

oured wood contrast with nothing but the blue of the sea, 

the green of some plants and the neighbouring ochre cliffs.

On the floor above the recreation area, the living room, 

the dining room and the kitchen combine to create a  

unified space, where iconic design pieces of the twentieth 

century merge with other pieces custom made by antoni 

associates, responsible for the interior design of the resi-

dence. There are three steps that divide the living area 

from the area comprising the kitchen, the wine cellar 

and the eating area, with the latter opening up to lawned  

courtyard, home to one of the several sculptures that  

inhabit the house.

climbing a flight of stairs or using the glass lift vertically 

linking the interior of this building, we arrive at the master 

bedroom. This top floor is also where children find their 

realm in two suites and in a small playroom. The library, 

guest rooms and staff rooms are divided between the  

second and third floors of the house, while the ground 

floor houses the entrance hall and a garage with room for  

five vehicles.

as far as interior design is concerned, the 73 victoria 

residence possesses obvious influences from the ‘case 
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No que ao design de interiores diz respeito, a victoria 73 

residence tem evidentes influências das casas «case stu-

dy» da escola californiana. visualmente, é enriquecida 

com diferentes acabamentos em pedra, revestimentos em 

madeira e mosaicos coloridos, predominando, contudo, 

uma paleta de cores neutras e de tons terra. a eclética  

coleção de arte da família, aliada à justaposição de  

determinados elementos e texturas, como os couros  

vintage, confere dinamismo às linhas modernas desta 

casa, capaz de reunir num só espaço requinte, organização 

e funcionalidade.

study’ houses of the californian school. visually, it is  

enriched with different stone finishes, wooden cladding 

and colourful mosaics, with a palette of neutral colours 

and earth shade prevailing however. The family’s eclectic 

art collection, coupled with the juxtaposition of certain  

elements and textures, such as vintage leathers, adds 

energy to the modern lines of this house, able to bring  

together sophistication, organisation and functionality in 

one place.
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TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ROCHE BOBOIS, MICHEL GIBERT

DESIGN

rocHe BoBois 
vitamine 

Contemporâneo \\ Contemporary

foi fabrice berrux quem assinou para a roche bobois a 

chaise longue Vitamine, um dos elementos da coleção Les 

Contemporains, que incorpora o melhor das tendências 

atuais de design. Os pés em metal cromado e o corpo con-

fortavelmente almofadado complementam-se na perfei-

ção, resultando num conjunto apelativo e original.

composta por peças com elevado impacto, esta coleção 

avant-gard, repleta de cor e materiais de qualidade, convida 

à composição de espaços interiores inspiradores.

fabrice berrux has designed the chaise longue Vitamine 

for roche bobois, one of the items in the Les Contemporains 

collection, which features the best of current design 

trends. The chrome metal feet and the comfortably cush-

ioned body complement each other to perfection, resulting 

in a compelling and original combination.

comprising a series of high impact pieces, this avant-

-garde collection, full of colour and quality materials, 

inspires the composition of inspirational interiors.
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www.interforma.com.pt \ +351 214 185 590

a rolf benz, prestigiada marca de mobiliário alemã re-

presentada em Portugal pela interforma, apresenta uma 

nova linha de formas suaves e orgânicas materializada na 

mesa RB8950 e na cadeira RB690. 

disponível em duas alturas de assento e com várias pos-

sibilidades de acabamento para os pés, a cadeira RB690 

tem um revestimento macio que lhe confere um conforto 

sem igual. distinguindo-se pelo seu invulgar pé central 

e pelos seus contornos esculturais, a mesa RB8950 está 

também disponível com tampos nos formatos semi-oval e 

redondo, assim como em vários tamanhos e acabamentos. 

ambas as peças resultam numa perfeita harmonia para 

saborear o prazer de cada refeição.

rolf benz, prestigious german furniture brand represen-

ted in Portugal by interforma, introduces a new range of 

soft, organic shapes brought to life in the RB8950 table and 

in the RB690 chair.

available in two seat heights and with a choice of fi-

nishes for the legs, the RB690 chair has a soft coating 

conferring unparalleled comfort. standing out for its unu-

sual central leg and its sculptural contours, the RB8950 ta-

ble is also available with either semi-oval or round tops, as 

well as in various sizes and finishes. both pieces result in a 

perfect harmony to enjoy the pleasure of every meal.

PUB

DESIGN

rolf 
Benz

Design intemporal
Timeless design
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ideal para casas de banho com áreas reduzidas, a co-

leção Versa foi pensada para rentabilizar cada centíme-

tro de forma inteligente. concebido para ocupar pouco 

espaço, o armário de linhas sinuosas e delicadas que 

sustenta o lavatório é mais estreito de um dos lados, 

tornando-se ideal para este tipo de divisões. composta 

por sete elementos modulares, esta coleção pode ser 

personalizada ao mínimo detalhe, sendo possível optar 

por embutir ou não o lavatório e escolher entre diversos 

materiais e acabamentos. 

ideal for bathrooms with limited space, the Versa col-

lection has been designed to wisely make the best use of 

every square centimetre. created to take up little space, 

the cabinet supporting the washbasin, with its deli-

cate and sinuous lines is narrower on one side, making 

it ideal for this type of room. comprising seven modular 

elements, this collection can be customised to the smallest 

detail. you can choose to build the washbasin in or not and 

choose between various materials and finishes.

Bluform 
versa
Linhas suaves
Smooth lines

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BLUFORM
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A decisões e soluções nasceu em 2003 como uma  

Consultora financeira. nove anos depois, a empre-

sa expandiu-se para as áreas de mediação de seguros,  

mediação imobiliária e mediação de obras, oferecendo aos 

seus clientes aquilo a que chama de soluções 360º. que 

conceito é este?

a decisões e soluções é uma empresa que tem vindo 

a registar continuamente um forte crescimento durante  

estes nove anos. a nossa visão sempre foi prestar um  

serviço de qualidade e proximidade aos nossos clientes. 

Prestamos um serviço de aconselhamento personalizado, 

ao nível de financiamentos e operações de crédito ban- 

cário, investimento e produtos de poupança, seguros de 

vida e não vida, arrendamento, compra e venda de imó-

veis e mediação de obras. é neste sentido que a decisões e  

soluções oferece soluções 360º, que se destacam pelo  

serviço global e integrado, proporcionando maior comodi- 

dade e as melhores soluções a todos os nossos clientes. 

o que é que os 100.000 clientes da decisões e soluções 

têm a ganhar com estas duas novas áreas de atuação, a 

mediação imobiliária e a mediação de obras?

sabendo que o importante hoje já não é procurar um 

imóvel primeiro e tratar do financiamento depois, a  

decisões e soluções concentra-se em proporcionar  

soluções adaptadas às reais necessidades de cada cliente, 

prestando um aconselhamento em várias áreas e em  

todas as fases desse processo. Na decisões e soluções, 

cada cliente tem a possibilidade de ter um só interlocutor, 

que o aconselha e lhe apresenta as melhores soluções ao 

nível da compra, venda ou arrendamento de imóveis e ao 

nível das melhores oportunidades de investimento, não 

esquecendo os seguros e financiamentos nas melhores 

condições de mercado e as melhores soluções ao nível de 

obras a realizar.

decisões e soluções came about in 2003 as a financial 

Consultancy. nine years later, the company has expanded 

into the areas of insurance mediation, and real Estate  

mediation and Construction, offering customers what it 

calls 360-degree solutions. What is this concept?

decisões e soluções is a company that has continu-

ously recorded strong growth during these nine years. Our  

vision has always been to provide quality service in a 

close relationship with our customers. we provide a per- 

sonalised advice service, in terms of financing and bank 

loan operations, investment and savings products, life 

and non-life insurance, lease, purchase and sale of real 

estate and construction mediation. it is in this sense that  

decisões e soluções provides 360-degree solutions that 

stand out for global and integrated service, providing greater  

convenience and the best solutions to all our customers.

What do decisões e soluções’ 100,000 customers stand 

to gain from these two new areas, real Estate mediation 

and Construction mediation?

Knowing what is important today is no longer looking 

for a property first and then dealing with the financing,  

decisões e soluções focuses on providing solutions  

tailored to the real needs of each customer, providing  

advice in various areas and at all stages of this process. 

at decisões e soluções, each customer can choose to 

have a single representative, who advises and presents 

them with the best solutions in terms of buying, selling or  

leasing property and in terms of the best investment  

opportunities, not forgetting insurance and financing  

under the best market conditions and the best solutions in 

term of construction works to be undertaken.
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Paulo aBrantes 
«Ajudamos as pessoas a viverem melhor»

«We help people to live better»
TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ABEL ANDRADE

ENTREVISTA \\ INTERVIEW



A aposta na mediação imobiliária aconteceu num ano em 

que o setor está a sofrer com a grave crise económica que o 

país está a atravessar. não será esta uma aposta de risco?

a Mediação imobiliária encontra-se num processo de 

transformação e adaptação a uma nova realidade sendo, 

no entanto, uma área cheia de oportunidades. Oferecemos 

um variado leque de serviços, que nos permitem prestar um 

serviço de aconselhamento personalizado com soluções 

globais, e apresentar um leque bastante alargado de solu-

ções. temos presente a atual conjuntura económica, mas 

também sabemos que atuamos em setores com grandes 

potencialidades de crescimento e, como tal, temos procu- 

rado transformar dificuldades em oportunidades de ne- 

gócio. a decisões e soluções é hoje a maior rede de  

Mediação de Obras a nível nacional e na Mediação imo- 

biliária já é uma das maiores redes a atuar no nosso país.

Apesar do período de grande crise financeira que o país 

está a atravessar, a decisões e soluções tem crescido a cada 

ano que passa. qual é o segredo do sucesso num contexto 

tão difícil?

O facto de termos apostado em várias áreas de negócio 

permitiu-nos oferecer um serviço ainda mais completo 

e direcionado, para proporcionar aos nossos clientes as 

melhores soluções e, por esse motivo, temos empresas e  

particulares que, antes de tomarem qualquer decisão sobre 

os seus investimentos, financiamentos e seguros, recorrem 

o nosso aconselhamento personalizado e independente. 

o que podemos esperar da decisões e soluções no futuro?

acredito que nos próximos anos esta empresa vai  

continuar a crescer em agências, em colaboradores e em 

clientes satisfeitos, não só em Portugal mas também por 

esse mundo fora. 

Antes de fundar a decisões e soluções em 2003, tinha 

uma vasta experiência profissional, nomeadamente a nível 

da gestão de recursos humanos. Por onde passou e como 

surgiu a ideia de fundar a decisões e soluções?

esta empresa foi constituída há nove anos, em outubro  

de 2003, e tudo começou com uma pessoa (eu próprio) e com 

um sonho, o de criar um projeto útil à sociedade, que aju-

dasse pessoas e famílias a viverem um pouco melhor e que 

envolvesse o máximo de pessoas possíveis nessa missão. 

Na altura, já tinha 17 anos de experiência profissional a gerir 

e a liderar pessoas e achei que estava na altura de iniciar 

um novo projeto. constatei que havia necessidade no mer-

cado de um serviço de aconselhamento ao nível de finan- 

ciamentos, quer para particulares, quer para empresas 

e, nesse contexto, foi constituída a decisões e soluções, 

um dia antes de eu fazer 35 anos. Hoje temos 100 agên-

cias, cerca de mil colaboradores, ultrapassámos os 100 mil 

clientes e já ajudamos muitas pessoas a viverem melhor. 

your venture into real Estate mediation has happened 

in a year when the sector is suffering from the severe 

economic crisis the country is going through. is not this a 

risky investment?

real estate Mediation is in a process of transformation 

and adaptation to a new reality, but is nonetheless an area 

full of opportunities. we offer a wide range of services that 

allow us to provide consultancy service with customised 

solutions, and present a very broad range of solutions. 

we are aware of the current economic climate, but we 

also know that we operate in sectors with great potential 

for growth, and as such, we have sought to transform  

difficulties into business opportunities. decisões e 

soluções is now the largest construction Mediation  

network nationally and in real estate is now one of the 

largest networks operating in our country.

despite the period of great financial crisis the country is 

going through, decisões e soluções has grown with each 

passing year. What is the secret to your success in such a 

difficult context?

The fact that we have invested in various business  

areas has allowed us to offer an even more complete and 

targeted service, to provide our customers with the best 

solutions and, therefore, we have companies and pri-

vate customers who, before taking any decision on their  

investments, financing and insurance, use our per- 

sonalised and independent advice.

What can we expect of decisões e soluções in the future?

i believe that in the coming years the company will  

continue to grow in agencies, in employees and in satisfied 

customers, not only in Portugal but also abroad.

Before founding decisões e soluções in 2003, you had 

extensive professional experience, particularly in terms of  

human resource management. Where did you work 

and where did the idea of   founding decisões e soluções  

come from?

This company was established nine years ago, in  

October 2003, and it all began with one person (myself) 

and with a dream, that of creating a useful project for soci-

ety, that helps people and families to live a little better and 

that involves as many people as possible in this mission. 

at the time i already had 17 years’ professional experience 

managing and leading people and i thought it was time to 

start a new project. i realised that there was a need in the 

market for a consultancy service in terms of financing, 

whether for private individuals or for businesses and, in 

this context, decisões e soluções was established, a day 

before i turned 35. today we have 100 branches, nearly 

a thousand employees, and we have gone beyond the 

100,000-customer mark and have already helped many 

people to live better.
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64
RESTAURANTE \\ RESTAURANT

AlAin duCAssE Au PlAzA AtHénéE 
A quintessência do gosto
The quintessence of taste

70 
DELEITES VíNICOS \\ WINE DELIGHTS 

vinHo dA mAdEirA
Néctar insular
Island nectar  

58
RETRATO DE UM CHEF \\ PORTRAIT OF A CHEF 

fErrAn Adrià
Técnica, emoção e criatividade
Technique, emotion and creativity

\\Gourmet



ferran adrià 
Técnica, emoção e criatividade

Technique, emotion and creativity

TEXTO TEXT MARIA AMéLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY EL BULLI ; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - FRANCESC GUILLAMET ; 2, 3, 4 - MARIBEL RUíz DE ERENCHUN

RETRATO DE UM CHEF \\ PORTRAIT OF A CHEF

Nasceu há meio século e, durante alguns anos, a cozinha 

era para ele apenas mais um cómodo que existia em todas 

as casas. Hoje em dia, ferran adrià é apelidado de «o dali 

da culinária», tendo sido considerado o melhor chef do 

mundo, e o seu restaurante el bulli, que em breve será uma 

fundação, como o melhor restaurante de todo o planeta. 

técnica, emoção e criatividade são palavras-chave que 

caracterizam um chef que mudou para sempre o conceito 

de comida e gravou o seu nome na história da gastronomia. 

He was born half a century ago and, for some years, 

the kitchen was just another room that could be found in 

every home. today ferran adrià is nicknamed «the dalí of  

cooking», having been considered the best chef in the 

world, and his restaurant el bulli, soon to become a foun-

dation, the best restaurant on the whole planet. technique, 

emotion and creativity are key words that characterise 

a chef who changed the concept of food forever and  

engraved his name in the history of gastronomy.
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a mente fervilha, o coração bate e o limite dita-o a ima-

ginação. as mãos há muito cumprem de forma exímia, não 

um sonho, mas um capricho da vida que se tornou paixão. O 

sonho passava antes pelo futebol e foi concretizado até 1980.

Nasceu em 1962 nos arredores de barcelona, no seio de 

uma família de classe média, mas, nessa altura, a sua re-

lação com a cozinha era nula e nada faria prever um futuro 

tão brilhante ligado à gastronomia. 

começou como lavador de pratos num pequeno hotel, 

com o intuito de angariar dinheiro para umas férias em 

His mind buzzes, his heart beats and only imagination 

dictates his limits. His hands have long and eminently  

fulfilled, not a dream, but one of life’s fancies that became 

a passion. The dream was actually football, and this he 

achieved until 1980.

He was born in 1962 in the outskirts of barcelona,   into a 

middle-class family, but at that time, his relationship with 

cooking was nil and nothing would have predicted such a 

bright future in gastronomy.

 ibiza, mas o chef do restaurante iniciou-o na cozinha clás-

sica. depois de ibiza regressou a barcelona, passando por  

vários estabelecimentos de restauração, até iniciar o serviço 

militar, onde, pela primeira vez, se tornou responsável 

por uma cozinha. após um estágio no el bulli, ainda incor-

porou a equipa de alguns restaurantes, mas regressou ao 

el bulli, tornando-se, em 1984, no único chef deste restau-

rante que, à época, não tinha ainda a reputação que veio 

adquirir ao longo dos anos. 

ferran adrià enceta um caminho em busca da sua  

própria cozinha, o que lhe valeu inúmeros prémios e  

reconhecimento em todo o mundo. O seu objetivo de  

sempre foi surpreender a visão e o paladar de quem é 

servido. Por isso todas as criações que adrià apresentava  

He started as a dishwasher in a small hotel, with the 

aim of raising money for a holiday in ibiza, but the restau-

rant’s chef initiated him in classic cooking. after ibiza he 

returned to barcelona and worked in various restaurants, 

before beginning military service, where, for the first time, 

he took charge of a kitchen. after work experience at el 

bulli, he went on to work in a few other restaurants, but 

he returned to el bulli in 1984, to become the only chef of 

this restaurant which at the time had not yet acquired the 

reputation it has since.

ferran adrià undertakes a journey in search of his own 

cuisine, which has earned him numerous awards and 

recognition around the world. His goal has always been to 

amaze the eyes and the palate of who he serves. so all the 
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eram fruto de um intenso trabalho no laboratório designado 

«el taller». 

O el bulli estava aberto somente de abril a setembro e 

apenas servia jantares. fazer uma reserva era uma tarefa 

árdua e apenas 9 000 pessoas por temporada tinham a 

possibilidade de desfrutar de uma lendária noite gastro- 

nómica no el bulli. Os felizardos não escolhiam nem sa-

biam o que lhes iria ser servido, somente no final da refei-

ção lhes era distribuído o cardápio.

encerrou em 2011, porém sem mágoa, porque para adrià 

trata-se de uma evolução natural, para que o processo 

criativo possa ganhar novo fôlego. sendo a refeição uma 

mistura de cozinha, arte e ciência, a fundação el bulli 

dedicar-se-á à investigação da gastronomia molecular, 

os processos químicos e físicos ligados à culinária, e tam-

bém olhará para os aspetos sociais, artísticos e técnicos  

da gastronomia.

Para ferran adrià, a criação da fundação é também uma 

forma de homenagear o casal schilling, os fundadores do 

el bulli. e assim o espírito do el bulli continuará, espalhado 

pelo mundo.

creations that adrià has presented have been the result of 

intense laboratory work, known as «el taller».

el bulli was open only from april to september and only 

served dinners. Making a reservation was tough and only 

9000 people per season were able to enjoy a legendary 

gastronomic evening at el bulli. The lucky diners never 

chose or knew what they would be served, and the menu 

would only be handed out at the end of the meal.

it closed in 2011, but without bitterness, because for 

adrià it all has to do with natural evolution, so that the cre-

ative process can gain new impetus. as a meal is a blend of 

cooking, art and science, the el bulli foundation will dedi-

cate itself to the investigation of molecular gastronomy, 

the chemical and physical processes related to cooking, 

and will also look at the social, artistic and technical  

aspects of gastronomy.

for ferran adrià, the creation of the foundation is also 

a way to honour the schillings, the founders of el bulli. 

and in this way the spirit of el bulli will continue, scattered 

throughout the world.
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alain ducasse 
au Plaza atHénée 

A quintessência do gosto
The quintessence of taste

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PLAzA ATHéNéE PARIS, PIERRE MONETTA

RESTAURANTE \\ RESTAURANT
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a magia do rio sena, abrilhantada pelas luzes da torre 

eiffel, faz de Paris um dos mais afamados destinos 

para saborear as delícias da haute cuisine. No coração  

da capital francesa, mais pre- 

cisamente no número 25 da avenida  

Montaigne, o luxuoso hotel de cin-

co estrelas Plaza athénée Paris 

confiou um dos seus restaurantes 

ao conceituado chef alain ducasse, 

uma prezada referência no domínio 

da cozinha francesa.

galardoado com três estrelas  

Michelin, o restaurante alain  

ducasse au Plaza athénée sur-

preende logo à entrada pela sua  

 distinta sala de jantar decorada 

por Patrick Jouin, que assina tam-

bém a roupagem de quatro requin-

tados biombos com bordados de 

alta-costura. Por via de um serviço  

irrepreensível, é então que, já co-

modamente sentados diante de 

uma     surge diante do apetitoso olhar de quem aguarda 

com expectativa o melhor da alta cozinha francesa.

O festim varia, porém, de acordo com os caprichos sazo-

nais, dada a importância que o chef atribui à seleção dos 

melhores produtos que a natureza tem para oferecer em 

cada época do ano. entre lagostins ao vapor arrefecidos 

The magic of the river seine, lit up by the lights of the 

eiffel tower, makes Paris one of the most famous destina-

tions to savour the delights of haute cuisine. in the heart 

of the french capital, and more 

precisely at number 25, avenue 

Montaigne, the luxurious Plaza 

athénée Paris five-star hotel has 

entrusted one of its restaurants 

to renowned chef alain ducasse,  

a leading light in the field of  

french cuisine.

awarded three Michelin stars, 

the alain ducasse au Plaza  

athénée restaurant stuns the  

moment you enter, with its dis-

tinctive dining room decorated by 

Patrick Jouin, who also created the 

four screens with their exquisite 

haute couture embroidery. treated 

to impeccable service, it is then 

that, once comfortably seated at 

a table that glorifies excellence, 

each dish is brought before the covetous eye of whoever 

is waiting expectantly for the best in french haute cuisine.

The feast varies, however, according to the vagaries of 

the season, given the importance the chef attaches to the 

selection of the finest products that nature has to offer at 

every time of the year. between steamed langoustines 

com caviar, lagosta com batatas do mar ou anho condi-

mentado com acelgas, para este outono as opções à la  

carte são variadas, podendo sempre também optar-

-se pelo menu de degustação, que inclui quatro pratos à  

escolha, queijos e sobremesa.

«devemos deixar os sabores expressarem a sua força 

e subtileza», afirma alain ducasse, chef executivo do res-

taurante, convicto de que o papel da técnica se resume a 

revelar o sabor natural dos alimentos. fiel aos mesmos 

princípios, o chef christophe saintagne, atual responsável 

pelas criações do alain ducasse au Plaza athénée, tem 

vindo a interpretar uma cozinha que valoriza a simplici-

dade, elevando a sofisticação da alta cozinha francesa ao 

limite da imaginação.

served cooled with caviar, lobster with sea Potatoes or 

spicy lamb with swiss chard, the à la carte options for this 

autumn are varied and you can also always go for for the 

‘collection’ tasting menu, which includes four dishes to 

choose from, cheese and dessert.

«we must let the flavours express their strength and 

their delicateness,» says alain ducasse, the restaurant’s 

executive chef, convinced that the role of technique boils 

is to reveal the natural flavour of food. faithful to the 

same principles, chef christophe saintagne, currently  

responsible for the creations at the alain ducasse au Plaza  

athénée, produces a cuisine that values   simplicity,  

bringing the sophistication of french haute cuisine to the 

outer realms of imagination.

«il faut revenir à l’essentiel.

repartir du tout début,

là où sont les goûts vrais,

les parfums originels.

laisser s’exprimer leur force

et leur subtilité.

redonner à la technique

son véritable et unique rôle :

révéler la saveur de la nature.

c’est cette histoire simple, juste,

absolue que je m’efforce de raconter

depuis que je fais ce métier

et dont je veux livrer la quintessence

au Plaza athénée aujourd’hui.»
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vinHo da madeira
Néctar insular \\ Island nectar  

The reputation of Madeira wine began to expand in 

the sixteenth century, gaining fans throughout western  

europe. although it was only around this time that the 

wine produced on the slopes of Madeira became the  

island’s main source of wealth, its quality had long been 

proven. a venetian sailor was one of the first, in 1455, 

to note the high quality of this drink, which began to be  

produced at the time of arrival of the Portuguese on the 

archipelago located in the atlantic Ocean 36 years earlier. 

However, it was only in the following century that Madeira 

foi no século xvi que a reputação do vinho da Madeira 

se começou a expandir, conquistando apreciadores um 

pouco por toda a europa Ocidental. embora tenha sido 

apenas por esta altura que o vinho produzido nas encostas 

madeirenses se tenha tornado a principal fonte de riqueza 

da ilha, a sua qualidade havia há muito sido comprovada. 

um navegador veneziano terá sido dos primeiros, em 1455, 

a registar o elevado nível desta bebida, que começou a ser 

produzida aquando da chegada dos portugueses, 36 anos 

antes, ao arquipélago localizado no oceano atlântico. No 

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  IVBAM 

DELEITES VíNICOS \\ WINE DELIGHTS

entanto, seria apenas no século seguinte que o vinho da 

Madeira viria a suplantar a cana-de-açúcar como estrela 

maior da agricultura insular. é nesse momento, descoberta 

a preciosidade deste líquido, que muitos mercadores,  

vindos de vários países, se instalam na ilha para se dedi- 

carem aos negócios a ele adjacentes. 

Juntamente com a Malvasia, a eleita naqueles tem-

pos, atualmente são cultivadas na Madeira as castas do 

wine would supplant sugar cane as the mainstay of the  

island’s farming culture. it is at that time, with the pre-

ciousness of this liquid discovered, that many merchants, 

arriving from various countries, settled on the island to  

devote themselves to trading it.

along with Malvasia, the variety of choice back in the 

day, today sercial, verdelho, boal, terrantez and tinta  

Negra grape varieties are grown in Madeira. with an alcohol 
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sercial, verdelho, boal, terrantez e tinta Negra. com uma 

graduação alcoólica que varia entre 17º e 22º, os vinhos que 

daí nascem adequam-se a todos os palatos e situações.  

refrescante e seco, o sercial apresenta-se como o aperiti-

vo ideal, a ser seguido pelo aroma penetrante do meio seco 

verdelho para acompanhar uma refeição. Para acentuar 

o sabor de frutos secos, doces ou queijos, nada melhor do 

que o boal, enquanto a textura macia do Malvasia o torna 

ideal para apreciar durante o café. de fragrância delicada, o 

terrantez é a escolha acertada para momentos especiais, 

e da tinta Negra podem emergir tipos de vinhos muito  

distintos, ou não fosse esta a «casta camaleão». 

graças às condições de produção únicas, o vinho da  

 Madeira goza de uma enorme longevidade, tendo a ca- 

pacidade de amadurecer indefinidamente no casco, o que 

o torna ideal para ser exportado e saboreado em qualquer 

ponto do globo. esta particularidade deve-se a um  

content ranging between 17º and 22º, wines produced here 

suit any palate and situation. refreshing and dry, sercial is 

the ideal aperitif, to be followed by the penetrating aroma  

of the medium dry verdelho to accompany a meal. to  

accentuate the flavour of dried fruit, nuts, sweets or 

cheese, boal is hard to beat, while the soft texture of  

Malvasia makes it ideal to enjoy with a coffee. The deli-

cately fragranced terrantez is the right choice for special 

moments. for its part tinta Negra can create very different 

types of wine; hence its reputation as the «chameleon 

grape variety».

Thanks to its unique production conditions, Madeira 

wine enjoys impressive longevity. it can mature indefi-

nitely in the cask, making it perfect for exporting and  

enjoying anywhere around the globe. This peculiarity 

is due to a number of factors that come together on this  

island alone. The type of grape, the heating process and 
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conjunto de elementos que se conjugam apenas nesta 

ilha. O tipo de uva, o processo de aquecimento e a forti- 

ficação, combinados com o solo e o clima, criam uma  

fórmula inimitável. some-se o facto de resultar de  

vinhedos cultivados à mão, em pequenos terraços nas  

encostas da montanha, e a uma topografia que implica 

uma produção vitícola restrita. O resultado é uma produ-

ção em quantidades limitadas. são todos estes fatores  

que tornam o vinho da Madeira num néctar especial,  

ideal para os apreciadores de produtos exclusivos e de 

qualidade inquestionável. 

fortification, combined with the soil and the climate,  

create an inimitable formula. This is joined by the fact that 

the wines result from hand farmed vineyards, in small 

terraces on the mountain slopes, and by topography that 

implies limited wine production. The result is production in 

limited quantities. all of these factors make Madeira wine 

a very special wine, ideal for connoisseurs of exclusive 

products of unquestionable quality.
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António Rebelo de SouSA
Economista
Economist

Óscar é um Homem de sucesso. subiu a pulso na vida, 

tendo conhecido as maiores dificuldades na sua infância e, 

mais tarde, na sua adolescência.

de origem social modesta, fez os seus estudos a tra-

balhar, conseguiu, já tarde, a licenciatura e algum reco- 

nhecimento de mérito académico.

começou a sua atividade profissional como porteiro, 

passando a caixa de um banco, gestor de conta e gerente 

de balcão. conseguiu a eleição para a concelhia do Partido 

e, volvidos uns anos, para a distrital, chegando a vereador 

com o pelouro das finanças e, finalmente, a deputado e 

consultor de diversas empresas, nacionais e internacionais.

ultrapassou, enfim, os 200 mil euros de rendimento bruto 

anual, passando a ser considerado um Homem de sucesso.

Óscar entende que quem tem mérito chega sempre 

longe numa sociedade liberal e que (tirando alguns casos 

esporádicos, de que a santa casa poderá ocupar-

-se) só os incapazes, os preguiçosos e os medíocres 

continuam pobres.

Para ele, não faz sentido um estado Providência que 

assegure, da mesma forma, o direito à saúde e à educação 

a homens de sucesso e a preguiçosos e medíocres, através 

da apropriação indevida pelos pobres do dinheiro ganho 

pelos que subiram na vida, como ele próprio.

O estado não deveria passar das áreas confinadas ao 

exercício da soberania, que o mesmo é dizer, da defesa, 

da segurança e da Justiça. estaria, naturalmente, provado 

que só o setor privado gere bem a atividade económica 

(havendo, porventura, um caso ou outro de má gestão pri-

vada, sem relevância), sendo inquestionável que os ges- 

tores públicos mais não são do que um exército de corrup-

tos e de incapazes. O desemprego, sempre que se agrava, 

tem que ver com a mera constatação de um mal neces-

sário, que resulta da indispensabilidade de se afastar do 

mercado tudo o que é ineficiente e, simultaneamente, de 

se reduzir o peso da burocracia que tende a alastrar na 

administração Pública. Óscar não deixa de dormir tran-

quilo se houver assimetrias e se se agravar o desemprego.

Pode, até, ser sinal de uma mudança indutora de uma 

nova vitalidade económica, constituindo, portanto, um fa-

tor de desenvolvimento. Óscar tem todo o direito a pensar 

assim... cada um é como é. e nós, democratas, aprendemos 

a respeitar a diferença. Óscar só não tem o direito de se 

intitular social-democrata. 

esse direito, não tem. Nem mais, nem menos...

A nova ordem

The new order
Oscar is a man of success. He rose in life by force, having 

experienced the greatest difficulties in his childhood and 

later in adolescence.

from modest social origins, his studies were undertaken 

on the work floor, and later in life he achieved a degree and 

some recognition for academic merit.

He began his professional career as a doorman, before 

becoming a bank teller, account manager and branch ma-

nager. He was elected for the party into the local council and 

after a few years into district government, reaching the role 

of councillor with responsibility for the finance department, 

before finally making it to MP and working as a consultant 

for several companies, national and international.

in the end his annual gross income surpassed the 200,000 

euro mark, and he was considered a man of success.

Oscar understands that anyone with merit always goes 

far in a liberal society and that (apart from a few sporadic 

cases, which charity organisations can look after) only the 

incompetent, the lazy and the mediocre remain poor.

for him, there is no sense in a welfare state that ensu-

res the right to health and to education to both succes- 

sful men and to the lazy and mediocre, through the unjust 

misappropriation by the poor of money earned by those 

who have gone far in life, like him.

The state should stick to areas concerned with the exer-

cise of sovereignty, that is to say, defence, security and jus-

tice. Naturally it would be proved that only the private sec-

tor is good at managing economic activity (with perhaps 

a case or two of private mismanagement, of little relevan-

ce), and it would be unquestionable that public managers 

are nothing more than an army of corrupt and incapable. 

unemployment, whenever it gets worse, is only proof of a 

necessary evil, which results from the necessity to remo-

ve from the market anything that is inefficient and, at the 

same time, to reduce the burden of bureaucracy that tends 

to spread in Public administration. Oscar doesn’t lose any 

sleep on asymmetries and worsening unemployment.

it may even be a sign of a change inducing a new econo- 

mic vitality, thus constituting a factor of development. 

Oscar has every right to think this way... each to their own. 

and we democrats learn to respect difference. Oscar just 

does not have the right to call himself a social democrat.

He doesn’t have this right. Nothing more, nothing less...

OPINIãO \\ OPINION



wolGan valley 
resort & sPa
No conforto das Montanhas Azuis

In the comfort of the Blue Mountains
TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY WOLGAN VALLEY RESORT & SPA

HOTEL
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Há um certo mistério a envolver este lugar. Pela manhã, 

quando o nevoeiro toma conta das Montanhas azuis,  

Património Mundial da Humanidade, e esconde a inúmera 

vida selvagem do lugar, há uma sensação de paz infinita 

que invade o corpo e que ficará latente para sempre. à  

medida que o dia vai crescendo, e se os meses são ainda de 

primavera ou verão, o sol vai tomando conta do céu azul, 

que mais tarde dará lugar a uma noite estrelada e convi-

dativa, ideal para, quem sabe, embarcar num dos muitos 

passeios noturnos que o wolgan valley resort & spa tem 

para oferecer aos seus hóspedes. 

There is a certain mystery surrounding this place. in the 

morning, when the mists hang over the blue Mountains, 

world Heritage site, and hide the varied local wildlife, there 

is a sense of infinite peace that invades the body and that 

never dies. as the day grows, and if the months are still 

spring or summer ones, the sun takes over the blue sky, 

which later gives way to a starry and inviting night, ideal 

perhaps for setting off on one of the many night walks that 

the wolgan valley resort & spa offers its guests.

located just 190 kilometres from cosmopolitan sydney, 

australia’s most populous city, this environmentally  
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situado a apenas 190 quilómetros da cosmopolita 

sydney, cidade mais populosa da austrália, este resort 

de preocupações ambientais não é um hotel qualquer.  

antes de mais, está inserido numa reserva Natural, fei-

ta de escarpas imponentes, florestas a perder de vista e 

uma grande variedade de animais. as 40 luxuosas suítes  

do wolgan valley conjugam harmoniosamente uma  

decoração moderna com uma arquitetura mais antiga, do 

tempo em que a austrália era ainda uma colónia europeia. 

de aspeto romântico e acolhedor, as suítes oferecem  

conscious resort is not just any hotel. first and foremost, it 

is located within a nature reserve, featuring towering cliffs, 

endless forests and a wide variety of animals. wolgan  

valley’s 40 luxurious suites harmoniously combine mod-

ern décor with older architecture, from the time when  

australia was still a european colony. romantic and 

cosy, the suites boast facilities such as a swimming pool,  

garden and private terrace, fireplace, binoculars for  

watching the wildlife, luxurious bathrooms and magnifi-

cent valley views. in the winter, when the days are shorter 
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facilidades como piscina, jardim e terraço privativos,  

lareira, binóculos para observar a vida selvagem, luxu- 

osos quartos-de-banho e vistas magníficas sobre o vale 

em frente. No inverno, quando os dias são mais curtos e o 

frio aperta, revelam-se verdadeiros refúgios de bem-estar, 

convidando a uma estadia prolongada numa das suas pol-

tronas, não muito longe da lareira crepitante, enquanto se 

aprecia um copo de vinho tinto e se embrenha nas páginas 

de um bom livro, há muito tempo adiado. 

contudo, o wolgan valley não se faz apenas de bons 

aposentos. ficar hospedado neste resort singular é tam-

bém ter a possibilidade de comungar com a Natureza em 

volta. subir montanhas, passear a cavalo ou de bicicle-

ta, observar as estrelas à noite ou embarcar em safaris 

são apenas algumas das atividades que os hóspedes  

podem realizar. Para além disso, há toda uma experiência  

gastronómica, com pratos de influência australiana, con-

fecionados com recurso a produtos frescos, sazonais e  

orgânicos, na sua maioria provenientes de quintas locais. 

as refeições poderão ser apreciadas na country Kitchen, 

no wolgan dining room ou então no recanto da suíte. O 

wolgan valley conta ainda com o timeless spa, um local 

que pretende cuidar do corpo e da mente, com terapias 

holísticas, oriundas um pouco de todo o mundo. Para além 

das seis salas de tratamento duplas, o spa inclui dois cam-

pos de ténis, um ginásio totalmente equipado, com vista 

para as Montanhas azuis, piscina, sauna e banho tur-

co. No fundo, mais do que um espaço convencional, para 

curar dores ou tornar o corpo mais belo, este timeless spa 

é um prolongamento da sensação de tranquilidade que se  

respira por todo o resort. Perto de uma grande cidade, mas,  

simultaneamente, a um mundo inteiro de distância de 

toda a agitação que nela se vive, o wolgan valley é um  

lugar misterioso e profundamente belo.

and there’s a chill in the air, the suites turn into veritable 

wellness hideaways, inviting you to lay back in one of their 

armchairs, not far from the roaring fire, while enjoying 

a glass of red wine and lost in the pages of a good book 

you’ve put off reading for so long.

There is much more to wolgan valley than excellent  

accommodation however. staying in this unique resort 

also brings you into close contact with its natural sur-

roundings. climbing mountains, going horse riding or 

cycling, star gazing at night or embarking on safaris are 

just some of the activities that guests can enjoy. Outdoor 

activities are joined by gastronomic experiences,  

featuring australian influenced dishes made with fresh, 

seasonal and organic produce, sourced mostly from local 

farms. Meals can be enjoyed in the country Kitchen, in the 

wolgan dining room or in the corner of your suite. wolgan 

valley also has the timeless spa, a place designed to take 

care of body and mind with holistic therapies from all 

over the world. in addition to six double treatment rooms, 

the spa includes two tennis courts, a fully equipped gym,  

overlooking the blue Mountains, a swimming pool, sauna 

and steam room. in essence, more than a conventional 

space for relieving pains or making the body more beauti-

ful, this timeless spa is an extension of the sense of tran-

quillity that can be felt throughout the resort. relatively 

close to a large city, but at the same a world away from all 

of its hustle and bustle, wolgan valley is a mysterious and 

profoundly beautiful place.
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islândia
Ilha de gelo e fogo \\ Island of ice and fire

TEXTO TEXT MARIA AMéLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY RAGNAR TH SIGURDSSON 

VIAGEM \\ TRAVEL



amplos campos de lava, fiordes infindáveis, planaltos 

desérticos, montanhas de cores mágicas, largos areais ne-

gros e áureos, glaciares de um azul arrepiante, fumarolas 

sibilantes, lagoas de lama pálida e borbulhante, cascatas 

de todas as formas e tamanhos… todos os fenómenos da 

natureza concentrados num só lugar, como se o criador 

tivesse determinado fazer uma síntese no seu derradeiro 

dia de criação. apesar desta diversidade, a islândia é o país 

mais jovem da europa, geologicamente falando, e também 

um dos vulcanicamente mais ativos a nível mundial. de 

vez em quando, uma erupção ocorre e o país é brindado 

com mais uns quilómetros de território, como a ilha de 

surtsey, «nascida» em 1963.

Huge lava fields, endless fjords, desert plateaus, moun-

tains of magical colours, wide black and golden sandy 

beaches, breathtakingly blue glaciers, hissing fumaroles, 

pools of pale, bubbling mud, waterfalls of all shapes and 

sizes... all of nature’s phenomena concentrated in one 

place, as if the creator was set on making a synopsis on 

the last day of creation. despite this diversity, iceland 

is europe’s youngest country, geologically speaking, 

and also one of the most volcanically active nations  

worldwide. Now and again, an eruption occurs and the 

country is treated to a few more kilometres of land, such as 

the island of surtsey, «born» in 1963.

embora o topónimo signifique «ilha de gelo», há mui-

to para além de neve, lagos gelados e glaciares. como  

denominar de gelado um país que exportou a palavra 

«géiser», o mais famoso esguicho de água quente do  

planeta?! e que possui um grande número de áreas  

geotérmicas, fumarolas, nascentes de água quente e  

vulcões?! só destes últimos são mais de cem, e o Hekla e 

o Katla continuam perigosamente ativos. Mesmo sob as 

calotas de gelo, como a do vatnajokull, que atinge os mil 

metros de espessura, brota o fogo da terra, derretendo 

e transformando constantemente a forma glaciar. tudo  

isto porque em Thingvellir, local histórico, rodeado de  

although its name means «land of ice», there is much 

more than snow, frozen lakes and glaciers. How could 

frozen ever refer to a country that exported the word  

«geyser», the most famous gush of hot water on the 

planet?! and which has a large number of geothermal  

areas, fumaroles, hot springs and volcanoes?! There are 

more than a hundred of the latter alone, and Katla and 

Hekla remain dangerously active. even under the ice 

caps, such as vatnajokull, which is up to one thousand  

metres thick, the earth’s fire erupts, melting and  

constantly changing the shape of the ice. This is all  

because, in the historic site of Thingvellir, surrounded 
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by basalt cliffs, where the world’s oldest parliament 

meets, the european and american tectonic plates are  

moving apart.

reykjavik, the world’s northernmost capital, looks like 

a peaceful place, full of colourful little houses reminiscent 

of lego buildings, but behind this outward appearance 

it hides trendy bars, shops and hotels featuring the most 

daring of design, modern cafes and restaurants and events 

such as the «futurice», an annual fashion show in incred-

ible settings lit by the midnight sun. in addition to exotic 

falésias de basalto, onde se reunia o mais antigo parla- 

mento do mundo, se encontram as placas tectónicas  

europeia e americana.

reiquejavique, a capital mais setentrional do mundo, 

parece um lugar pacato, cheio de casinhas coloridas que 

fazem lembrar construções de lego, mas por detrás da  

aparência, escondem-se bares trendy, lojas e hotéis do 

mais arrojado design, cafés e restaurantes modernos e 

eventos como o «futurice», um desfile anual de moda em 

cenários incríveis iluminados pelo sol da meia-noite. Para 
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além da exótica björk e dos sigur rós, reiquejavique pos-

sui dezenas de museus, galerias de arte, orquestra sinfó-

nica, ópera e uma companhia de bailado. Mas a quintes-

sência do deleite será relaxar na feérica bláa lonid (lagoa 

azul), uma imensa piscina termal ao ar livre, nas proximi-

dades da capital.

Possuindo um clima rigoroso, a islândia não é profí-

cua em flora, sendo que o Parque Nacional de skaftafell, 

no sul da ilha, é um oásis verde, comparativamente com  

o resto das paisagens. de vez em quando, os montes  

enrugados de lava, de onde jorram inúmeras quedas de 

água, também se vestem de tímida vegetação, talvez para 

björk and to sigur rós, reykjavik is home to dozens of 

museums, art galleries, a symphonic orchestra, an opera 

house and a ballet company. but its quintessential delight 

is to relax in the ethereal bláa lonid (blue lagoon), a huge 

outdoor thermal pool, near the capital.

with its harsh climate, iceland is not rich in flora, but the 

skaftafell National Park in the south of the island, is a green 

oasis compared to the rest of the landscape. from time to 

time, the wrinkled hills of lava, from which numerous wa-

terfalls gush, are also dressed in timid vegetation, perhaps 

to feed the horses that roam here freely, their manes in the 

wind, and the sheep, which are almost always transformed 
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alimentar os cavalos, que se passeiam livremente, de  

crinas ao vento, e as ovelhas, que quase sempre se  

transformam em pratos típicos da gastronomia local. 

as raposas, as martas e uma grande diversidade de aves  

fazem parte da fauna selvagem, uma vez que os ursos  

polares e as renas foram considerados extintos. No mar, 

reina a baleia, mas também as focas do ártico, e os pei-

xes abundam, por isso a pesca é uma fatia importante na  

economia local.

e se numa noite fria e escura virmos o céu com véus de 

luz colorida, não é malvadez de duendes, nem espíritos de 

vikings, protagonistas de sagas islandesas; é a aurora bore-

al a completar o encanto da islândia: o seu lado selvagem, 

mágico, arrebatador, e o caráter efémero da sua beleza.

into typical dishes of the local cuisine. foxes, minks and a 

great diversity of birds make up the wildlife, with polar bears 

and reindeer now considered extinct. in the sea, the whale 

is king, but arctic seals and fish also abound, ensuring 

that fishing plays a major role in the local economy.

and if on a cold, dark night, you see veils of coloured light 

in the sky, it’s not the mischief of elves, or vikings spirits, 

the main characters of icelandic sagas; it is the aurora  

borealis completing the charm of iceland: its wild, magical, 

amazing side, and the ephemeral nature of its beauty.
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a política financeira sofre atualmente uma crise de le-

gitimidade. este novo estádio surge no momento em que 

o equilíbrio orçamental descobriu, nas palavras de Michel 

bouvier, a sua própria vaidade. esta palavra provém do 

francês vanité, expressão que representa, na pintura de 

naturezas mortas, a alegoria do vazio terreno e humano a 

necessitar de preenchimento e sentido. 

é através do Fiscal Responsibility Act neo-zelandês de 

1994 que é introduzido pela primeira vez o princípio da 

responsabilidade num quadro de equilíbrio orçamental. a 

esta iniciativa seguiram-se as iniciativas dos ordenamen-

tos australiano e inglês. Na austrália, o Charter for Budget 

Honesty, de 1998, exigiu que o governo preparasse um 

documento anual de estratégia orçamental sujeito a 

escrutínio público, no qual prevê objetivos de médio e 

de longo prazos. em 1998, o Finance Act, do reino unido, 

introduziu o Code for Fiscal Stability que exige da política 

financeira a transparência, a estabilidade, a responsabili-

dade, a justiça e a eficiência. No caso português, este prin-

cípio encontra um reflexo na responsabilidade financeira, 

que é o resultado da conjugação de três tipos de controlo: 

o controlo administrativo, o controlo político e o con- 

trolo jurisdicional.  

em suma, a responsabilidade é uma garantia da legitimi-

dade na tomada das decisões financeiras, uma vez que as 

finanças públicas do estado de direito não devem abrir-se 

apenas ao exame formal da legalidade, mas devem exigir 

igualmente o controlo da gestão, a análise dos resultados 

e a apreciação do custo e do benefício. Por isso, o papel do 

tribunal de contas é determinante e não deve estar espar-

tilhado, como acontece atualmente entre o Parlamento, o 

governo e a jurisdição administrativa e financeira.

Responsabilidade financeira 
em tempos de crise

Fiscal responsibility in times of crisis

fiscal policy is currently suffering a crisis of legitimacy. 

This new phase comes at a time when the budgetary 

balance has discovered, in the words of Michel bouvier, its 

own vanity. This word comes from the french vanité, an 

expression representing, in still life painting, the allegory 

of earthly and human emptiness in need of fulfilment 

and meaning.

New zealand’s fiscal responsibility act, from 1994 was 

the first to introduce the principle of responsibility within 

a framework of budgetary balance. The initiative was 

followed by the initiatives of australian and english ju-

risdictions. in australia, the charter for budget Honesty, 

from 1998, demanded that the government prepare an 

annual budget strategy document subject to public 

scrutiny, which outlines medium and long term goals. in 

1998, the finance act, in the uK introduced the code for 

fiscal stability, demanding transparency, stability, res-

ponsibility, fairness and efficiency from fiscal policy. as for 

Portugal, this principle finds a reflection of fiscal responsi-

bility, which is the result of the combination of three types 

of control: administrative control, political control and 

judicial control.

in short, responsibility is a guarantee of legitimacy in 

making financial decisions, since the public finances of 

the rule of law should not only be open to formal exa- 

mination of legality, but should also require management 

control, results analysis and cost and effectiveness asses-

sment. Therefore, the role of the court of auditors is crucial 

and should not be constrained, as it is at present between 

the parliament, the government and the financial and 

administrative jurisdiction.

OPINIãO \\ OPINION
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«Veneza do Norte»
«Venice of the North»
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The boat glides dreamily on the calm waters. On either 

side, houses rise up, at times colourful, at others intact rel-

ics of a medieval past and of gothic architecture. The guide 

shouts out a warning of «mind your heads!», as the huge 

bridges over the canals lie virtually on the water. and in 

between warnings of impending danger, we are told the 

history of the city.

This isn’t venice, although it is known as the «venice 

of the North», for the canals that crisscross it – and the 

flemings seem to appreciate the epithet. we’re actually in 

bruges, belgium, in the region of flanders, one of the coun-

try’s most beautiful cities.

for the picture postcard view, able to condense the city in 

a single flash, we visited the grote Markt and climbed the 

300 steps of the tower. from there, the eye races over the 

brown roofs of the historic centre (uNescO world Heritage 

site) and over the network of canals filled with scurrying 

little boats carrying tourists, endlessly switching places 

with those waiting at the docks. The square bustles with 

busy people on foot, in horse-drawn carriages, or cycling, 

or with idle people, sprawled out on the terraces.

Hidden behind the façades of the city lies a bruges that 

cannot be missed. The town Hall can be one of the starting 

points of this circuit. right next door, in the romanesque 

and gothic basilica of the Holy blood, a much venerated 

relic is housed – a few drops of christ›s blood, supposedly 

brought from the Holy land by a crusader in the twelfth 

century.

The church of Our lady also holds a surprise, a «Madonna 

and child» by Michelangelo.

as for museums, antique lovers will think their time well 

spent in the gruuthusemuseum or in the brangwyn. but 

the most striking museum visit of all is to the groeninge-

museum, where you can enjoy a remarkable collection of 

flemish paintings.

a lancha desliza langorosamente sobre as águas man-

sas. de um lado e de outro, o casario ergue-se, ora colorido, 

ora relíquias intactas de um passado medieval e da arqui-

tetura gótica. O guia adverte – «cuidado com as cabeças!» 

–, porque as imensas pontes sobre os canais deitam-se 

praticamente sobre a água. e entre os avisos de perigo, 

ouve-se a História da cidade.

Não é veneza, muito embora seja conhecida como  

«veneza do Norte», pelos canais que a trespassam – e 

os flamengos parecem apreciar o epíteto. Na verdade  

estamos em bruges, bélgica, na região da flandres, uma 

das mais belas cidades do país.

Para o cartão postal, capaz de condensar a cidade num 

só flash, fomos a grote Markt e subimos os 300 degraus 

da torre. de lá, o olhar lança um voo rasante sobre os  

telhados castanhos do centro histórico (Património  

Mundial da uNescO) e sobre a rede de canais repleta de 

barquinhos incessantes, transportando turistas que se  

revezam constantemente nos cais. a praça fervilha de 

gente inquieta que se desloca a pé, de caleche ou de bici-

cleta, ou de gente indolente, refastelada nas esplanadas.

atrás das fachadas da cidade oculta-se uma bruges  

imperdível. a câmara Municipal pode ser um dos pontos 

de partida deste circuito. Mesmo ao lado, na igreja do santo 

sangue, românica e gótica, guarda-se uma relíquia muito 

venerada, umas quantas gotas do sangue de cristo, su- 

postamente trazidas por um cruzado no século xii.

a igreja de Nossa senhora encerra também uma  

surpresa, uma «Madona com o menino» assinada por  

Miguel ângelo.

quanto a museus, os amantes de antiguidades não  

darão por perdido o seu tempo no gruuthusemuseum, nem 

no brangwyn. Mas a que será a mais marcante das visitas 

de caráter museológico será a do groeningemuseum, onde 

se pode apreciar uma notável coleção de pintura flamenga.
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depois de saciada a visão, há que saciar o palato, no  

Museu do chocolate, onde, envoltos em aromas doces,  

podemos conhecer a história e degustar esta  guloseima 

que é motivo de orgulho nacional. tal como a cerveja, uma 

das melhores do planeta, algumas delas produzidas há  

séculos em mosteiros.

com a alma cheia de sabores, História e horizontes,  

podemos partir, levando connosco rendas e bordados  

tradicionais, dignamente representados em bruges. 

e a lancha desliza sobre as águas mansas…

Having overwhelmed your eyes, it’s time to indulge the 

palate, in the chocolate Museum, where, surrounded by 

sweet aromas, you can learn of its history and taste this 

delicacy that is cause for national pride. Just like beer, one 

of the best on the planet, some of which have been pro-

duced in monasteries for centuries.

with the soul overflowing with flavours, history and ho-

rizons, it’s time to leave, taking with us traditional lace and 

embroidery, worthily represented in bruges.

and the boat glides over the calm waters...
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BurBerry 
outono/inverno  autumn / winter

Classe britânica
British class

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BURBERRY

TENDêNCIAS \\ TRENDS

Mixing urban elements with a touch of rusticity,  

christopher bailey has presented a collection that excep-

tionally fuses two worlds, resulting in classic pieces with 

the unmistakable burberry signature.

for the new season, the designer focuses on combining 

woollen and knitted rustic elements with the urban el-

egance of structured jackets, making a modern twist 

of traditional references. in a collection marked by the  

application of volumes, the iconic burberry trench coat  

appears in refurbished form, benefiting from the addi-

tion of large pockets and contrasting fabrics. following 

the same theme, women’s waists are now highlighted by  

delicate belts, contrasting with generous hips, the vol-

ume of which is reinforced by the increase in fabric.  

burberry men this season is the perfect british gentleman  

Misturando elementos citadinos com toques campes-

tres, christopher bailey apresentou uma coleção que funde 

de forma exímia os dois mundos, resultando em peças 

clássicas com a inconfundível assinatura burberry.

Para a nova estação, o designer aposta em combinar 

elementos rústicos em lã e tricô com a elegância urbana 

dos casacos estruturados, trabalhando as referências tra-

dicionais de forma moderna. Numa coleção marcada pela 

aplicação de volumes, o icónico trench coat burberry surge 

remodelado, beneficiando da adição de bolsos volumosos 

e tecidos contrastantes. seguindo a mesma temática, as 

cinturas femininas aparecem realçadas por cintos deli-

cados, contrastando com ancas generosas, cujo volume é 

reforçado pelo acréscimo de tecido. Já o homem burberry 

desta estação é o perfeito gentleman britânico, que não 
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britain, complete with narrow ties, fitted suits and  

traditional cardigans, now reinvented by bailey.

cosy items in velvet, wool and cashmere masterfully 

exalt impeccably cut silhouettes, complemented by  

animal prints and classic tartan fabrics, in a collection that 

increasingly blurs the style line between urban and rural.

dispensa gravatas estreitas, fatos ajustados e os tradicio-

nais casacos de malha, agora reinventados por bailey.

Peças acolhedoras em veludo, lã e caxemira exaltam de 

forma magistral as silhuetas de corte impecável, comple-

mentadas pelos estampados de animais e pelos clássicos 

tecidos em xadrez, numa coleção que torna a linha entre 

o urbano e o rural cada vez mais ténue, no que à moda  

diz respeito. 

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

dieta é tudo aquilo que faz parte da nossa alimentação 

diária, que tanto pode ser saudável como totalmente 

desequilibrada. Há boas dietas e más dietas. as boas dietas 

dão-nos saúde, força, vitalidade, energia, reforçam as nos-

sas defesas, mantêm o nosso peso equilibrado, fornecem 

todos os nutrientes necessários a um excelente funcio- 

namento do organismo. as más dietas debilitam-nos, pro-

vocam carências nutricionais, tornam-nos abatidos, sem 

resistência e doentes.

O grande problema da gordura corporal é que ela não 

se limita a estar no nosso corpo e a estragar a nossa be-

leza. as implicações que tem ao nível da saúde são bem 

reais e preocupantes. a gordura interfere ativamente com 

o normal funcionamento do nosso organismo, através da 

libertação de hormonas e químicos que vão descontrolar 

o equilíbrio orgânico, levando a aumento dos níveis de co-

lesterol e de açúcar, atuando sobre a tensão arterial e todo 

o sistema cardiovascular.

diminuir os níveis de gordura instalada no nosso corpo, 

subcutânea e visceral, leva à redução dos níveis de coles-

terol, de açúcar e de pressão arterial. emagrecer, realmen-

te emagrecer e não apenas perder peso na balança, pode 

salvar vidas. sem dúvida que contribui para a longevidade 

e para a própria juventude, porque não só aumentamos a 

nossa esperança de vida em 10 ou 20 anos, como diminu- 

ímos a idade que o nosso corpo pensa que tem, a chamada 

idade real. lembre-se que pode ter 30 anos, mas o seu 

corpo, cheio de gordura e mal alimentado, pode achar que 

tem na realidade 40 ou 45 anos, mais 10 ou 15 anos do que 

realmente tem.

Por isto mesmo, a abordagem que utilizo para combater 

a gordura no organismo é uma abordagem integrada, des- 

tinada a combater simultaneamente a gordura localizada 

subcutânea e a gordura visceral, ou intra-abdominal.  

O Método liposhaper Max é composto pelo tratamento 

ultrasónico propriamente dito, que rompe a membrana 

das células gordas e provoca o esvaziamento dos adi- 

pócitos subcutâneos, e por um regime alimentar espe-

cificamente concebido para favorecer a eliminação da  

gordura proveni-ente dessas células rompidas e, mais  

importante, para conduzir à diminuição rápida e eficaz da 

gordura abdominal.

Mas não entre em dietas radicais, deixando de comer 

e passando fome, o que só vai piorar as coisas. Procure 

um nutricionista, reaprenda a comer e faça disso uma  

filosofia de vida. Pode mudar o seu destino e o seu futuro, 

basta para isso querer.

Procure a sua saúde

diet is everything that is part of our daily eating habits, 

which can just as easily be healthy as it is totally unbal-

anced. There are good diets and bad diets. good diets 

give you health, strength, vitality, energy, strengthen our 

defences, keep your weight balanced, and provide every 

nutrient needed for the body to function excellently. bad 

diets weaken, cause nutritional deficiencies, make you feel 

depressed, without resistance and ill.

The major problem of body fat is that it is not limited to 

being in our body and to spoiling our beauty. The implica-

tions it has in terms of health are very real and worrying. 

fat actively interferes with the normal functioning of our 

body, through the release of hormones and chemicals 

tipping the organic balance, leading to increased levels of 

cholesterol and sugar, acting on the blood pressure and the 

entire cardiovascular system.

reducing fat levels in your body, both subcutaneous 

and visceral, leads to a reduction in cholesterol and sugar 

levels, and in blood pressure. losing weight, really losing 

weight and not just losing weight on the scales, can save 

lives. There is no doubt that this contributes to longevity 

and youth itself, because not only do you increase your 

life expectancy by 10 or 20 years, but you also reduce the 

age that your body thinks it is, to so-called real age. bear 

in mind that you could be 30, but your body, full of fat and 

badly nourished, may believe that it is actually 40 or 45, 10 

or 15 years older than it actually is.

for this very reason, the approach i use to fight body 

fat is a holistic approach, designed to fight both localised 

subcutaneous fat and visceral or intra-abdominal fat. The 

liposhaper Max method involves the ultrasonic treatment 

itself, which ruptures the membrane of fat cells and causes 

the emptying of subcutaneous adipocytes, and a diet spe-

cifically designed to encourage  the removal of the fat from 

these ruptured cells and, more importantly, to lead to the 

rapid and effective reduction in abdominal fat.

don’t go on crash diets, stopping eating and starving 

yourself, which will only make things worse. find a nutri-

tionist, relearn how to eat and make of this a life philoso-

phy. you can change your destiny and your future. all you 

need is the desire to do so.

OPINIãO \\ OPINION

Look for your health

humbeRto bARboSA
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Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo



106 \\  Império  Império  \\ 107 

dioGo 
miranda

Espírito couture reinventado
The spirit of couture reinvented 

TEXTO TEXT NELMA VIANA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ATELIER DIOGO MIRANDA 

DESIGN DE MODA \\ FASHION DESIGN

in the year in which he celebrates three years of career, 

Portuguese fashion designer diogo Miranda has already 

seen his creations worn by various public figures of his 

country and is proud to work with international models 

such as sara sampaio and ana Maria. He would like to 

dress scarlett Johansson, but for now prefers to focus on 

the male universe, with the creation of a personal tailoring 

service. He has just moved into new premises and is  

preparing a collection that promises to revolutionise the 

spirit of couture.

No ano em que celebra três anos de carreira, o designer 

de moda português diogo Miranda já viu desfilar as suas  

criações em diversas figuras públicas do seu país e orgu- 

lha-se de trabalhar com manequins de expressão  

internacional como sara sampaio e ana Maria. gostava 

de vestir scarlett Johansson, mas para já prefere apostar 

no universo masculino, com a criação de um serviço de  

personal tailoring. acaba de se mudar para uma casa  

nova e prepara uma coleção que promete revolucionar o 

espírito couture.
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seja a pensar numa peça exclusiva ou num desfile de 

estação, os processos criativos têm um objetivo comum: 

«fazer a mulher sentir-se feminina, atraente e sensual». 

Partindo dessa premissa, diogo Miranda não foge dos mo-

delos clássicos que, considera, «serem o ponto de encon-

tro entre o seu ideal estético e as necessidades das clientes 

- mulheres cosmopolitas e viajadas que tanto procuram  

peças para o dia a dia como um vestido para um cocktail».

whether thinking about an exclusive piece or about a 

season show, the creative processes have a common goal: 

«to make a woman feel feminine, attractive and sensual». 

working from this premise, diogo Miranda doesn’t shun 

classic models, which, he considers «are the meeting point 

between his aesthetic ideal and the needs of customers – 

cosmopolitan and travelled women looking as much for 

day to day wear as a dress for a cocktail party».

Na verdade, a atenção aos detalhes não é de agora. desde 

criança que diogo Miranda mostrava muito interesse nos 

trabalhos dos irmãos mais velhos, ambos ligados ao setor 

da moda e do design. seguia com atenção todos os passos 

criativos que via em casa e acompanhava o processo com 

os seus próprios desenhos. quando chegou a altura de 

decidir a profissão, não teve dúvidas e inscreveu-se no cur-

so técnico de design de Moda da cenatex, em guimarães 

(Portugal). terminado o plano curricular, em 2007, garantiu 

in fact, attention to detail is nothing new for diogo. ever 

since a child, diogo Miranda has shown great interest in 

the work of his older brothers, both working in the fashion 

and design industry. He carefully followed every creative 

step he saw at home and followed the process with his own 

designs. when the time came to choose a profession, his 

mind was set and he enrolled in the fashion design  

technical course at cenatex, in guimarães (Portugal).  

following his studies, in 2007, he secured some work  
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um estágio no atelier do criador espanhol Miguel reyes, no 

qual se especializou em peças de alta-costura.

a entrada no circuito da moda portuguesa aconteceu 

dois anos mais tarde com a inauguração do atelier e loja 

em nome próprio e a estreia no Portugal fashion, com 

uma coleção arrojada que assinalou o regresso às passe-

relles de modelos sporty-chic combinados com peças de 

alta-costura. tendo como ponto de partida as vertentes 

de conforto e elegância, para o inverno de 2012/2013, o  

criador mantém-se fiel à versatilidade dos modelos com 

uma coleção que privilegia, numa primeira parte, «tons 

frios e peças desenhadas para um estilo mais citadino» e 

que culmina num espetáculo frenético «de cor, transpa-

rência e brilho». um jogo de texturas e cores, que se deve 

em grande parte ao uso de materiais nobres como a seda, 

o cetim e os brocados. Mais recentemente, as criações do 

estilista conquistaram a moda masculina, com um serviço 

de alfaiataria por medida, criado a pensar «nos homens 

que procuram, acima de tudo, qualidade».

experience in the studio of spanish designer Miguel reyes, 

in which he specialised in haute couture.

His entry in the Portuguese world of fashion came two 

years later with the opening of the atelier and shop bearing 

his name and his début at ‘Portugal fashion’, with a daring 

collection that marked a return to the catwalk of sporty-chic 

clothing combined with haute couture pieces. with  

comfort and elegance as his points of reference for winter 

2012/2013, the designer stays true to the versatility of 

clothing with a collection that favours, in a first part, «cool 

shades and pieces designed for a more urban style» and 

which ends in a frenzied spectacle «of colour, transpar-

ency and sparkle». a series of textures and colours, which 

is due largely to the use of premium materials such as silk, 

satin and brocade. More recently, the designer’s creations 

have conquered men’s fashion with a made to measure 

tailoring service, created with «men who seek quality 

above all else,» in mind.

5 SENTIDOS \\ 5 SENSES

No ano em que celebra o seu 25.º aniversário, a la 

Prairie lança o mais recente produto da cobiçada Caviar 

Collection. com uma dose de extratos de caviar mais 

elevada do que qualquer outro produto precedente, o Skin 

Caviar Liquid Lift nutre e transforma a pele, tornando-a 

acetinada e sem mácula. 

Numa conjugação de ciência e luxo, uma gota deste novo 

sérum proporciona um efeito refirmante de longa duração 

e, graças à sua fórmula de última geração, o Skin Caviar 

Liquid Lift desvanece progressivamente os danos da pele, 

protegendo e restabelecendo a função das células estami-

nais epidérmicas.

in the year in which it celebrates its 25th anniversary, la 

Prairie launches the latest product in its coveted Caviar 

Collection. with the highest dose of caviar extracts of 

any such product, Skin Caviar Liquid Lift nourishes and 

transforms the skin, making it silky and unblemished. in 

a combination of science and luxury, one drop of this new 

serum provides a long-lasting firming effect and, thanks 

to its latest generation formula, Skin Caviar Liquid Lift 

gradually fades skin damage, protecting and restoring the 

function of epidermal stem cells.

SkIN CAVIAR LIFT



112 \\  Império  Império  \\ 113 

femininos e rebuscados, assim são os óculos da linha 

Sicilian Baroque. inspirados na tradição do barroco sici-

liano, os novos modelos dolce & gabbana são decorados 

com toques românticos e delicados, onde as ramagens 

de folhas torcidas e os rebentos de rosas colocados nas 

armações remetem para frescos, rendas e molduras 

de espelhos.

composta por óculos de vista e de sol, esta linha gira 

em torno dos jogos de volume e relevo nos ornamen-

tos, resultando em opulentos modelos minuciosamente 

trabalhados, numa representação fiel do verdadeiro 

espírito barroco.

feminine and highly refined, these are the sunglasses 

from dolce & gabanna’s Sicilian Baroque range. inspired 

by the tradition of sicilian baroque, the new eyewear 

models are decorated with romantic and delicate touches, 

where the branches of twisted leaves and sprouting 

roses placed on the frames refer to frescos, lace and  

mirror frames.

comprising spectacles and sunglasses, the focus of 

this range is the play on volume and the prominence 

of ornamentation, resulting in opulent, painstakingly 

crafted models in a faithful representation of the true  

baroque spirit.

DOLCE & GABBANA SICILIAN BAROqUE

sensuais e minimalistas, os anéis da coleção Ultra da 

chanel destacam-se pela inclusão irreverente da cerâmi-

ca, que lhes confere um toque revolucionário e audacioso. 

a contemporaneidade do novo material é complemen-

tada pela delicadeza do ouro branco e pela imponência 

dos diamantes.

disponíveis em cerâmica branca ou preta, com ou sem 

aplicação de diamantes, os anéis podem ser combinados 

livremente entre si, apelando à personalização e invocando 

as palavras de coco chanel, que definiu a junção destas 

duas cores como sendo «a combinação perfeita».

sensual and minimalist, the rings from the chanel Ultra 

collection stand out for the irreverent inclusion of ceram-

ics, which gives them a bold and revolutionary edge. The 

contemporary feel of the new material is complemented 

by the delicateness of white gold and by the grandeur of 

the diamonds.

available in black or white ceramic, with or without dia-

monds, the rings can be combined freely with each other, 

leading to personalisation and invoking the words of coco 

chanel, who defined the connection of these two colours 

as being the «perfect combination».

CHANEL ULTRA

www.olhardeprata.pt
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um intenso sonho de amor preservado num frasco de 

perfume, assim é Idylle. quando criou esta fragrância,  

Thierry wasser, parfumeur da guerlain, imaginou-a como 

um bouquet de flores frescas, símbolos do amor, ape- 

lando à recordação de momentos idílicos e exuberantes. 

Para envolver todas as sensações inesquecíveis, a icono-

clasta Ora ito concebeu uma lágrima dourada de felici- 

dade feminina, uma embalagem com o poder de relembrar 

emoções através do olfato.

an intense dream of love captured in a bottle of perfume 

– this is Idylle. when he created this fragrance, Thierry 

wasser, guerlain’s parfumeur, imagined it as a bouquet of 

fresh flowers, symbols of love, bringing to mind idyllic and 

exuberant moments. to wrap up all the unforgettable sen-

sations, the iconoclastic Ora ito has created a golden tear 

of female happiness, packaging with the power to recall 

emotions through the sense of smell.

GUERLAIN IDyLLE

inspirando-se na arquitetura e no design, Oriol balaguer 

dedica-se a criar doces prazeres à la carte. combinando 

inovação e qualidade, o chef espanhol responde com 

mestria aos pedidos dos seus exigentes clientes, 

apresentando-lhes criações assentes numa panóplia 

de aromas sublimes e contrastes de texturas. com a sua 

equipa, balaguer lança duas sofisticadas coleções por 

ano, recorrendo a uma exclusiva simbiose de refinadas 

técnicas artesanais e equilíbrio gustativo.

finding inspiration in architecture and design, Oriol  

balaguer devotes his time to creating à la carte sweet 

pleasures. combining innovation and quality, the spanish 

chef masterfully meets the demands of his discerning 

customers, presenting them creations based on pano-

ply of sublime aromas and contrasts of textures. with his 

team, balaguer launches two sophisticated collections 

per year, using a unique blend of honed traditional tech-

niques and a balance of flavours.

ORIOL BALAGUER
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cHelsea 
aPartment

DECORAçãO \\ DECORATION

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JAMES SILVERMAN E RICHARD WAITE

Ostentação íntima \\ Cosy ostentation 

its greatest luxuries are its 600 square metres and its 

prime location in the heart of chelsea, a residential neigh-

bourhood of london, the british capital. in addition, the 

chelsea apartment, with interior design by renowned archi-

tecture and design studio sHH, stands out for the luxurious 

comfort achieved through the use of art deco and attention 

to detail.

with three floors, this apartment attracts attention with 

its spacious and sophisticated rooms. The living room, en-

tertaining space par excellence, enjoys the luxury of 120 

square metres, which include a piano area, a dining area 

and a fireplace. The perfect place to relax and spend time 

with family and friends, the living room is connected to the 

smaller of the property’s kitchens through a glass panel door. 

designed to be used in everyday life, this kitchen shares 

the limelight in the preparation of gastronomic pleasures 

with another, larger kitchen dimensions, better suited to 

preparing large meals.

Os seus maiores luxos serão os 600 metros quadrados 

e a localização privilegiada no coração de chelsea, bairro 

residencial de londres, capital inglesa. Para além disso, o 

chelsea apartment, com decoração de interiores do repu-

tado gabinete de arquitetura e design sHH, destaca-se pelo 

conforto luxuoso conseguido graças ao recurso à arte deco 

e à atenção aos pormenores. 

com três andares, este apartamento distingue-se pelas 

divisões amplas e sofisticadas. a sala de estar, espaço de 

socialização por excelência, usufruiu de 120 metros qua-

drados, nos quais se incluem uma zona de piano, uma de 

jantar e uma lareira. espaço de relaxamento e entreteni-

mento por excelência, a sala de estar está ligada à cozinha 

mais pequena da casa por uma porta que é um painel de 

vidro. desenhada para ser usada no dia a dia, esta cozinha 

divide o protagonismo na preparação dos prazeres gastro-

nómicos com uma outra, de mais largas dimensões, mais 

apropriada à confeção de grandes refeições. 
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The chelsea apartment’s living room is not, however, the 

property’s only entertainment space. The home cinema 

on the lower floor also fulfils this role. in addition to an au- 

diovisual system of exceptional quality, the space also fea-

tures comfortable armchairs and photographs related to 

the seventh art hung on the walls, with the unmistakable 

Marilyn Monroe topping the bill.

The first private areas of the triplex can be found on the 

first floor. soon after the floor’s entrance hall you come 

to a couple of doors leading directly to a spacious and 

beautiful dressing room, which also acts as a connecting 

room between the chelsea apartment’s two master 

suites, one for ‘her’, another for ‘him’. despite being joined 

together by the dressing room, the two suites clearly stand 

out from each other through the environment created 

by the sHH team. in the lady’s realm there is a feminine 

a sala de estar do chelsea apartment não é, no entan-

to, o único espaço de entretenimento da casa. a sala de 

cinema do andar inferior cumpre igualmente esse papel. 

Para além de um sistema de som e imagem de qualidade 

irrepreensível, o espaço conta ainda com confortáveis ca-

deirões e fotografias relacionadas com a sétima arte espa-

lhadas pelas paredes, de onde se destaca a inconfundível 

Marilyn Monroe. 

No primeiro andar da casa surgem as primeiras áreas 

íntimas. logo após o hall de entrada desse piso surge um 

par de portas que dá acesso direto a um largo e bonito 

quarto de vestir, que funciona também como ligação en-

tre as duas suítes principais do chelsea apartment, uma 

para ‘ela’, outra para ‘ele’. apesar de unidas pelo quarto de 

vestir, as duas suítes destacam-se claramente pelo am-

biente criado pela equipa da sHH. No quarto de senhora 
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há uma atmosfera feminina, conseguida através de tons 

creme e pastel, enquanto que no outro quarto imperam 

paletas de cor mais sóbrias e masculinas. de destacar que 

ambas as suítes têm ligação direta ao jardim da casa. 

O andar intermédio do chelsea apartment acolhe tam-

bém os quartos das crianças. igualmente suítes, dois dos 

quartos estão ocupados pelos filhos do casal proprietário 

do apartamento, sendo que o terceiro funciona como quar-

to de hóspedes. 

simultaneamente ostensivo e familiar, o chelsea 

apartment foi decorado com uma atenção extraordi- 

nária aos pormenores e recurso aos melhores materiais do 

mercado. Na sua essência, revela-se um refúgio urbano de 

extraordinária beleza, que alia a funcionalidade ao prazer 

da contemplação.

atmosphere, achieved through cream and pastel shades, 

while in the other bedroom the colour palette is more 

restrained and masculine. both suites have direct access to 

the property’s garden.

The chelsea apartment’s mid floor also contains the chil-

dren’s bedrooms. two of these bedroom suites are occupied 

by the property owners’ children, while the third serves as a 

guest room.

both showy and family-focused, the chelsea apartment 

has been decorated with extraordinary attention to detail, 

using the best materials on the market. at its core, this is an 

urban hideaway of extraordinary beauty, combining func-

tionality with the pleasure of contemplation.
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Kamalaya 
À descoberta do caminho para o coração

Discovering the way to the heart
TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY kAMALAYA

WELLNESS & SPA
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sanctuary of wellness and sacred temple, the Kamalaya 

in Koh samui, Thailand, takes the concept of spa to  

another level, offering experiences of healthy living in a 

truly exotic and tropical setting.

facing the warm sea of Koh samui and surrounded by 

greenery, Kamalaya develops around a cave that was once 

home to buddhist monks, and which today is a place of 

meditation and spiritual retreat.

indeed, the wellbeing of the mind seems to be the main 

focus of this spa, with treatments including yoga, pilates, 

santuário de bem-estar e templo sagrado, o Kamalaya, 

em Koh samui, na tailândia, leva o conceito de spa mais 

além, oferecendo experiências de vida saudável, num am-

biente verdadeiramente exótico e tropical.

de frente para o mar quente de Koh samui e rodeado de 

vegetação, o Kamalaya desenvolve-se em redor de uma 

caverna, que em tempos foi casa de monges budistas, e 

que é hoje um espaço de meditação e retiro espiritual. 

O bem-estar da mente parece, aliás, ser o principal 

foco deste spa, que centra muitas das suas ações no ioga,  

reiki, or anti-stress treatments for a restful sleep, as well as 

activities in weight control and fitness.

These holistic and medicinal activities can be combined 

with more traditional facial and body treatments, as well as 

with healthy eating, which will help you pursue your goals 

of physical and spiritual well-being.

winner of destination spa of the year: asia and  

australasia, at the annual spa awards held in london 

in 2012, the Kamalaya offers a complete experience of  

well-being, with the aim of becoming a holiday destination 

for those seeking a healthy lifestyle - interestingly there 

are many several-day programmes available at the spa.

a fusion of eastern and western treatments and  

techniques, the Kamalaya is the result of the passion of 

pilates, reiki, em tratamentos antisstress, para um sono 

equilibrado, bem como em atividades de controlo de peso 

e fitness. 

estas atividades holísticas e medicinais poderão ser 

conjugadas com os mais tradicionais tratamentos de ros-

to e corpo, bem como com uma cozinha saudável, que o 

ajudará a perseguir os seus objetivos de bem-estar físico 

e espiritual.

vencedor de spa do ano da Ásia e austrália, nos prémios 

anuais de spas entregues em londres em 2012, o Kamalaya 

oferece uma experiência completa de bem-estar, tendo a 

pretensão de se tornar num destino de férias para quem 

procura uma vida saudável – de realçar que são muitos os 

programas de vários dias que o spa contempla. 
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its two founders for the asian philosophy of life. The his-

tory of the spa first began in 1982, when John and Karina 

stewart met for the first time in the Himalayas. at the time, 

he was making spiritual studies on the region and she had 

been devoted for several years to oriental treatments. They 

joined forces and founded the Kamalaya, a place where 

people «are invited to enter the silence and peace» of the 

spa in order to rediscover «the way to your own heart». 

fusão de tratamentos e técnicas orientais e ocidentais,  

o Kamalaya é o resultado da paixão dos seus dois  

fundadores pela filosofia de vida asiática. a história do  

spa começou a desenhar-se em 1982, quando John e  

Karina stewart se encontraram pela primeira vez nos  

Himalayas. Na altura, ele desenvolvia estudos espiri- 

tuais sobre aquela região e ela dedicava-se há vários anos  

a tratamentos orientais. Juntaram-se e fundaram o  

Kamalaya, um lugar onde as pessoas «são convidadas a 

entrar no silêncio e na paz» do spa, de forma a redesco- 

brirem «o caminho para o seu próprio coração». 
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eis uma fruta excelente, saudável e que até pode ajudar a 

controlar o peso. uma das razões por que o abacate é bom 

para a nossa linha é porque apenas meia fruta contém 3,4 

gramas de fibra, tanto solúvel como insolúvel. estes dois 

tipos de fibra são importantes para manter um bom sistema 

digestivo, além de que a fibra solúvel atrasa a decomposição 

dos hidratos de carbono, fazendo com que nos sintamos 

saciados durante mais tempo, ou seja, temos menos fome.

The avocado is an excellent, healthy fruit and can even 

help with weight control. One reason why the avocado 

is good for our figure is because just half a fruit contains 

3.4 grams of fibre, both soluble and insoluble. These two 

types of fibre are important in maintaining a good diges-

tive system. soluble fibre also slows down the breakdown 

of carbohydrates, meaning you feeler fuller for longer and 

therefore less hungry.

O saudável abacate
The healthy avocado 

SAÚDE \\ HEALTH

PUB

O abacate tem muitos carotenóides e é uma excelente 

fonte de luteína, precisamente um carotenóide que funciona 

como antioxidante e ajuda a proteger a saúde dos olhos. 

além deste, também contém zeaxantina, alfa-caroteno, 

beta-caroteno e tocoferol, ou seja, vitamina e. 

O abacate não só é cheio de carotenóides, os tais antioxi-

dantes, como ajuda o organismo a absorver mais carotenói-

des presentes noutros alimentos. vamos mais longe, porque 

o abacate é rico em gordura monoinsaturada, que além de 

ser benéfica para o sistema cardiovascular, ajuda a absorver 

os carotenóides presentes em outras frutas e vegetais. Por 

isso, é uma boa ideia misturar abacate nas saladas verdes, 

como a simples salada de alface.

Outro óleo que o abacate contém é o ácido oleico, um tipo 

de gordura que ativa a secção do nosso cérebro que nos dá a 

sensação de saciedade, outro motivo para nos ajudar a con-

trolar o peso. 

O abacate ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no san-

gue, porque o seu teor de gordura monoinsaturada abranda 

a velocidade da digestão, o que faz evitar o pico glicémico 

que acontece depois da refeição. Na verdade, uma alimen- 

tação que contenha boas quantidades de gorduras sau-

dáveis, mono e polinsaturadas, pode até ajudar a reverter 

a resistência à insulina, o que provoca níveis de açúcar no 

sangue mais equilibrados.

até para as mães e os bebés o abacate é bom. apenas uma 

chávena de abacate fornece quase um quarto da dose diária 

recomendada de folato, uma vitamina que diminui o risco 

de defeitos de nascimento e é mais vulgarmente conhecida 

por ácido fólico. Portanto, o abacate ajuda a proteger o bebé, 

mas também a mãe, porque um consumo elevado de folato 

está associado com a diminuição do risco de sofrer ataques 

cardíacos e doenças do coração.

The avocado is rich in carotenoids and is an excellent 

source of lutein, a carotenoid that functions as an anti-

oxidant and helps protect eye health. in addition, it also 

contains zeaxanthin, alpha-carotene, beta-carotene and 

tocopherol, or vitamin e.

The avocado is not only packed with carotenoids, or 

antioxidants, but also helps the body absorb more carot-

enoids present in other foods. The humble fruit keeps us 

going longer as it is rich in monounsaturated fat, which 

besides being beneficial for the cardiovascular system, 

also helps absorb the carotenoids present in other fruit 

and vegetables. This means it’s a good idea to add avocado 

to green salads, such as a simple lettuce salad.

The avocado contains another oil - oleic acid, a type 

of fat that activates the part of the brain that gives you 

the feeling of being full, providing another weight con- 

trol advantage.

avocado helps to stabilise blood sugar levels, because 

its monounsaturated fat content slows the rate of diges-

tion, thus avoiding the glycaemic peak that happens af-

ter a meal. indeed, a diet rich in healthy fats, mono and 

polyunsaturated, may even help reverse insulin resistance, 

leading to more balanced blood sugar levels.

The avocado is also good for mothers and babies. Just 

one cup of avocado provides almost one quarter of the rec-

ommended daily dose of folate, a vitamin more commonly 

known as folic acid that reduces the risk of birth defects. 

avocado therefore helps protect the baby, and at the same 

time the mother because a high folate intake is associated 

with reduced risks of heart attacks and heart disease.

and besides all these benefits, the avocado goes even 

further by helping to reduce cholesterol levels, once again 

contributing to cardiovascular health. all down to its 
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Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

e além de todos estes benefícios, o abacate vai mais longe 

e pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol, mais uma 

vez contribuindo para a saúde cardiovascular. tudo devido 

ao seu teor de gordura insaturada, como o ácido oleico, que 

diminui os teores de ldl, o mau colesterol, e aumenta o 

Hdl, o bom colesterol.

Para melhorar ainda mais, o abacate pode ser usado de 

muitas maneiras, para fazer o famoso guacamole, para fazer 

gelados, batidos, molhos, saladas e até para comer apenas 

com uma colher de açúcar e sumo de limão... mas se quer 

uma sobremesa simples e deliciosa, em vez do limão junte 

um pequeno cálice de vinho do Porto ou Madeira.

quer uma dica simples, saudável e saborosa? Ponha 

abacate esmagado nas sandes, em vez de maionese, ou 

num pão, em vez de manteiga. Para evitar que o abacate que 

sobra não escureça, pulverize com óleo alimentar ou com 

sumo de limão e embrulhe em película.

unsaturated fat content, such as oleic acid, which 

lowers ldl levels, the bad cholesterol, and increases Hdl, 

the good cholesterol.

what’s more, the avocado can be used in many ways, 

to make guacamole, to make ice cream, shakes, sauces, 

salads and even on its own with a spoon of sugar and 

lemon juice... but if you want a simple and delicious 

dessert replace the lemon with a small glass of Port or 

Madeira wine.

want a simple, healthy and tasty tip? use crushed avo-

cado in a roll instead of mayonnaise or instead of butter 

on bread. to stop the leftover avocado from going black, 

spray with cooking oil or with lemon juice and wrap in 

cling film.

© civilizedcavemancooking.com

folhas de chá verde e água do Monte fuji são os únicos 

ingredientes desta bebida não alcoólica produzida pela 

royal blue tea. Praticamente sem calorias, o Masa Super 

Premium apresenta-se como uma opção saudável e re-

quintada para acompanhar uma refeição, sendo perfeita 

para beber enquanto se saboreiam os melhores pratos da 

cuisine mundial. servido num copo de vinho e apreciado 

sem reservas, o Masa Super Premium garante uma expe-

riência única e especial. 

green tea leaves and water from Mount fuji are the only 

ingredients in this non-alcoholic beverage produced by 

royal blue tea. with virtually zero calories, Masa Super 

Premium is touted as a healthy and sophisticated option 

to accompany a meal, perfect to drink while enjoying the 

finest dishes of world cuisine. served in a wine glass and 

enjoyed wholeheartedly, Masa Super Premium guaran- 

tees aunique and special experience.

MASA SUPER PREMIUM

Villas&Golfe  \\ 131 

\\quintessence
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a versão de 2013 do desportivo de luxo britânico surge com um visual 

renovado, onde as linhas determinadas revelam as discretas atuali- 

zações aplicadas. O interior modernizado reflete uma intensa aten-

ção aos detalhes e os traços exteriores de aspeto atlético e assertivo 

anunciam o reforço de potência: o motor de 517 cv permite acele-

rar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,6 segundos, tornando possível 

atingir a velocidade máxima de 295 km/h. importando os melhores 

elementos do Aston Martin Virage e adicionando várias melhorias às 

suas já distintas características, o novo DB9 concentra em si toda a 

reconhecida qualidade da marca britânica. 

The 2013 version of the british luxury sports car arrives with a new 

look, where the lines formed reveal the subtle updates that have 

been made. The modernised interior reflects an intense attention to 

detail and the athletic and assertive exterior silhouette announces 

a in power output: the 517 hp engine allows the vehicle to acceler-

ate from 0 to 100 km/h in just 4.6 seconds, and to reach a top speed 

of 295 km/h. importing the best elements of the Aston Martin 

Virage and adding several improvements to its already distinct fea-

tures, the new DB9 epitomises everything of the renowned quality of 

the british make.

ASTON MARTIN DB9
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as famosas cigarreiras criadas pela fabergé no início do 

século xx foram o centro da inspiração para esta nova 

coleção de refinados e primorosos botões de punho. refle-

tindo o rigoroso trabalho artesanal da marca, as peças incor- 

poram técnicas e materiais típicos das suas criações, como os 

formatos ovais, o ouro trabalhado e a variedade de texturas 

e cores. Minuciosamente desenhados, os botões de punho 

fabergé transformam o mundo dos acessórios masculinos, 

imprimindo-lhe uma opulência contemporânea.

The famous cigarette cases created by fabergé in the early 

20th century were the source of inspiration for this new 

collection of sophisticated and stylish cufflinks. reflecting 

the precise craftsmanship of the brand, the pieces incor-

porate techniques and materials typical of its creations, 

such as the signature egg form, gold and the variety of 

textures and colours. Meticulously designed, fabergé cuf-

flinks transform the world of men’s accessories, endowing 

it with a contemporary opulence.

FABERGé

www.olhardeprata.pt

The world of car races and celebrities such as steve 

Mcqueen or burt reynolds were the inspiration for the 

glasses in the Titanium Collection, from blac. combining 

materials like beta titanium, fibreglass and carbon fibre, 

the new range treats the modern man to contemporary 

models of innovative and revolutionary design.

designed by denmark’s bellinger, blac glasses are the 

first in the world equipped with an adjustable carbon fibre 

frame, with all units manufactured with specifics of each 

client in mind.

O universo das corridas de carros e personalidades como 

steve Mcqueen ou burt reynolds foram as inspirações 

para os óculos da Titanium Collection, da blac. combi-

nando materiais como o beta titânio, a fibra de vidro e a 

fibra de carbono, a nova linha brinda o homem moderno 

com modelos contemporâneos de conceito inovador e 

design revolucionário.

Projetados pela dinamarquesa bellinger, os óculos blac 

são os primeiros do mundo equipados com armação 

ajustável em fibra de carbono, sendo todas as unidades 

manufaturadas considerando sempre as especificidades 

de cada cliente.

BLAC TITANIUM COLLECTION
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Pensada para o homem urbano apreciador de peças de 

design, esta coleção de carteiras masculinas Montblanc 

é composta por cinco modelos, todos impressos com o 

padrão Black Mystery, inicialmente criado para decorar a 

icónica caneta Montblanc Starwalker. simultaneamente 

discreto e original, o padrão Black Mystery confere um 

caráter contemporâneo a estas carteiras, enquanto o 

material duradouro e os formatos modernos as tornam 

ideais para o estilo de vida ativo dos homens citadinos. 

designed for the urban gent who has a thing for designer 

goods, this collection of Montblanc bags comes in five dif-

ferent models, all embossed with the Black Mystery pat-

tern, originally created to decorate the iconic Montblanc 

Starwalker pen. both discreet and unique, the Black  

Mystery pattern endows a touch of the contemporary to 

these city bags, while the durable material and modern 

shapes make them ideal for the active lifestyle of the 

modern male.

MONTBLANC 4810 WESTSIDE BLACk MySTERy CANVAS

Lisboa, Portugal \\ Lisbon, Portugal

localizado no coração da capital, este palácio secular 

oferece uma residência marcada pela exclusividade e 

elegância, onde os seus habitantes podem usufruir da sua 

cidade em pleno. Os futuros moradores podem optar por 

apartamentos de tipologia t2 duplex, t3 ou t4+1, onde as 

áreas variam entre os 84m2 e os 295m2.

a segurança 24h por dia e a imensa tranquilidade 

que se faz sentir no local garantem sonos sossegados 

e momentos de paz, e os amplos jardins verdejantes do 

empreendimento criam um oásis no centro da cidade.

além dos espaços exteriores de que podem beneficiar 

neste palácio, os moradores são ainda brindados com 

a proximidade do Jardim da estrela, palco frequente de 

eventos no verão, e da histórica basílica da estrela, um  

ex-libris de lisboa.

located in the heart of the capital, this old palace offers 

a residence marked by exclusivity and elegance, where 

its inhabitants can enjoy their city to the full. Prospective 

residents can choose between a two-bedroom duplex,  

a three-bedroom apartment or a four(+1)-bedroom 

apartment, with areas ranging between 84m2 and 295m2.

The 24-hour security and the overwhelming peace 

and quiet felt in this location ensure peaceful sleep and  

moments of peace, while the development’s extensive 

lush gardens create an oasis in the centre of the city.

in addition to the outdoor spaces that can be enjoyed 

in this palace, residents are also treated to the closeness 

of the Jardim da Estrela, home to frequent events in the 

summer, and to the historic Basílica da Estrela, one of  

lisbon’s highlights.

estrela PrestiGe

Ami- 9469

www.royalvillas.eu
geral@royalvillas.eu
Tel: +351 229 021 601

REAL ESTATE
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casa na laPa
com uma área bruta privativa de 1100m2, a magnífica 

casa na lapa é composta por áreas amplas e luminosas. 

a cozinha equipada com eletrodomésticos Miele está 

preparada para confecionar as mais deliciosas refeições, 

que depois poderão ser saboreadas na sala de jantar ou 

mesmo na sala grande junto à lareira. entre o escritório, 

também dotado de lareira, o espaço de biblioteca, o 

home cinema e a sala de tv, os moradores poderão gozar 

confortavelmente os seus tempos livres. caso optem pelo 

exterior, podem usufruir do pátio com 160m2 ou da piscina. 

with a total private floor area of 1100m2, the magnificent 

House in lapa comprises spacious and bright areas.

The kitchen fitted with Miele appliances is ready to whip 

up the most delicious of meals, which then can be enjoyed 

in the dining room or even in the large living room, by the 

fireplace. residents can comfortably enjoy their leisure 

time between the study, also enjoying a fireplace, the li-

brary space, home cinema and tv room. in the event they 

choose outdoors, they can enjoy the 160-m2 courtyard or 

the swimming pool.

Lisboa, Portugal \\ Lisbon, Portugal

REAL ESTATE
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REAL ESTATE

em todas as divisões, o conforto é garantido pela 

aspiração central e o aquecimento radiante, enquanto 

a cobertura com isolamento térmico e acústico garante 

também uma agradável temperatura ambiente. 

também a segurança foi tida em consideração, 

contando a casa na lapa com pré-instalação de alarme, 

portas corta-fogo e vídeo porteiro. além disso, a garagem 

com espaço para quatro a cinco viaturas, permite guardar 

de forma segura todos os automóveis.

comfort is guaranteed in every room by the central  

vacuum cleaning system and radiator heating, while 

the thermal insulation and soundproofing also ensure a  

pleasant room temperature.

security was also taken into account, with the House 

in lapa featuring pre-installation for an alarm system, 

fire doors and video intercom. in addition, the garage with 

room for four to five vehicles ensures the safe storage of 

any car.

www.royalvillas.eu
geral@royalvillas.eu
Tel: +351 229 021 601

Ami- 9469

No exterior desta fantástica quinta vitivinícola no douro, 

os instantes delongam-se à mesma velocidade com que as 

folhas, as heras e as flores pendem sobre a casa brasonada 

do século xviii.

lá fora o imenso jardim, a vasta propriedade agrícola e 

o resguardado vale repleto de vinha cujas uvas alimentam 

vinhos verdes de qualidade superior, premiados deste o 

século xix, compõem a paisagem que se avista do interior. 

O solar, com amplos e faustosos salões, está nobremente 

decorado conciliando de forma glamourosa os tetos de 

madeira trabalhada que, através das honrosas tapeçarias, 

de graciosos pormenores escarlates e dos cintilantes 

lustres, iluminam majestosamente esta villa. com três 

suítes, sala de estar / biblioteca, salão de jantar e uma 

cozinha moderna, esta é uma habitação de sonho.

On the exterior of this amazing wine estate in the 

douro, time moves to the same speed as the leaves, ivy 

and flowers adorning this 18th century stately home sway 

in the breeze.  Outside, the huge garden, the vast farming  

estate, and the protected valley, lined with vines, 

the grapes of which have been producing excellent  

award-winning Vinhos Verdes, since the 19th century, all 

go to create the landscape that can be seen from inside. 

The manor house, with generous and sumptuous rooms, 

is elegantly decorated, glamorously reconciling the carved 

wooden ceilings, which, through stunning tapestries,  

rich in scarlet detailing and sparkling chandeliers,  

majestically illuminate this villa. with three suites, living 

room / library, dining room and a modern kitchen, this is 

a dream property.

www.royalvillas.eu
geral@royalvillas.eu
Telf: +351 229 021 601

Ami- 9469

quinta vitivinícola
Douro, Portugal
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é imediatamente no hall de entrada que esta villa 

conquista, ao receber os seus visitantes com um 

surpreendente candelabro concebido por beau Mcclellan, 

que é envolvido pela arrojada escada de vidro em espiral. 

Nesta casa, construída em formato de l, todas as áreas 

de convívio estão dotadas de grandes janelas, criando 

uma simbiose entre o interior e o exterior, onde a piscina 

aquecida e o terraço se destacam. 

Os quatro quartos disponíveis, duas suites localizadas no 

rés do chão e duas master suites no andar superior, estão 

decorados de forma soberba com peças Minotti, ligne 

This villa wins over visitors as soon as they come into its 

entrance hall, with its spectacular chandelier designed by 

beau Mcclellan, surrounded by bold glass spiral staircase.

in this house, built to an l-shape, every social area is  

fitted with large windows, creating a symbiosis between 

the inside and outside, highlighted by a heated swimming 

pool and terrace.

The four bedrooms available, two suites located on the 

ground floor and two master suites upstairs, are decorated 

with superb pieces from Minotti, ligne roset and stark  

and angelo, as is the case in the remaining rooms of  

the property.

villa na quinta do laGo

roset e stark and angelo, à semelhança do que acontece 

nas restantes divisões. 

Pensada para receber convidados tanto no inverno 

como no verão, a propriedade está equipada com um 

sistema de som surround bose, que se espalha por todos 

os espaços, incluindo a área de barbecue e o jardim. 

a cozinha, desenhada pelo italiano Pedini, é acessível 

tanto através da sala de jantar como da zona de refeições  

no exterior. 

designed for entertaining both in winter and in  

summer, the property is fitted with a bose surround  

sound system, which covers every area, including the 

barbecue area and the garden. The kitchen, designed by 

italian Pedini, can be entered through the dining room and 

the outdoor dining area.

Ami- 9469

Algarve, Portugal

www.royalvillas.eu
geral@royalvillas.eu
Tel: +351 229 021 601

REAL ESTATE



aw 139 
Pininfarina edition

Retoques italianos \\ Italian finishing touches
TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY  PININFARINA

HELICóPTERO \\ HELICOPTER

Modelo de sucesso da agusta westland, o AW 139 surge 

renovado pelas mãos da Pininfarina, empresa italiana fa-

mosa pelos luxuosos designs para marcas como a ferrari 

e a Maserati. 

Os interiores deste AW 139 Pininfarina edition foram 

decorados com cores quentes e materiais ricos, onde até 

nove passageiros, dois deles em cadeiras viP, poderão  

viajar confortavelmente em bancos de pele macia, numa 

sublime combinação de glamour e ergonomia.

fiel à sua tradição, a intervenção da famosa marca  

italiana transforma os momentos passados neste helicóp-

tero numa experiência de voo exclusiva, graças a soluções 

como o completo sistema de entretenimento de última  

agusta westland’s successful AW 139 model returns 

revamped by the hand of Pininfarina, an italian company 

famous for its luxury designs for brands such as ferrari  

and Maserati.

The interiors of this Pininfarina Edition AW 139 have 

been decorated in warm colours and rich materials, where 

up to nine passengers, two of them in viP seats, can travel 

comfortably in soft leather seats, in a sublime blend of  

glamour and ergonomics.

true to its name, the involvement of the famous italian 

brand transforms moments spent in this helicopter into 

an exclusive flight experience, thanks to solutions such 

as the complete latest generation entertainment system, 
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geração, que inclui monitores de 15 polegadas, aparelhos de 

cd e dvd, rádio satélite e ligação a iPod. O ar condicionado 

com duas zonas de temperaturas distintas e o esforço re-

alizado para minimizar o ruído durante o voo são também 

mais-valias importantes desta edição especial. 

graças ao design de interiores pensado pela Pininfarina, 

este helicóptero executivo, que conta com dois motores 

Pratt&whitney Pt6c-67c com fadec, vê os seus argu-

mentos reforçados, tornando-se numa opção ainda mais 

apelativa e aliciante. 

which includes 15-inch monitors, cd and dvd, satellite ra-

dio and iPod docking. The air conditioning with two distinct 

temperature zones and the efforts made to minimise noise  

during the flight, are further highlights of this special edition.

Thanks to the interior design by Pininfarina, this exe-

cutive helicopter, which features two Pratt & whitney  

Pt6c-67c engines with fadec, sees its potential further 

strengthened, making it an even more appealing and  

attractive option.

CARRO \\ CAR

Bmw activeHyBrid 7

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BMW GROUP

Potência eficiente
Efficient yet Powerful

Mais prazer de condução, menos consumo energético 

e baixas emissões de cO2 são os argumentos irrefutáveis 

do novo híbrido da bMw. a combinação entre o motor  

elétrico com binário de 210 Nm e o desempenho exemplar  

do  motor de combustão BMW Twin Power Turbo V8 resul-

ta numa máquina mais potente que todos os híbridos da 

sua classe e mais eficiente que um BMW Série 7 Berlina 

sem esta tecnologia. 

durante os momentos de travagem ou desaceleração, o 

motor elétrico funciona como um gerador, transformando 

a energia cinética excedente em energia elétrica, que é 

acumulada na bateria de iões de lítio e posteriormente uti-

lizada para abastecer este motor. 

More driving pleasure, less energy used and low cO2 

emissions are the convincing attributes of bMw’s new hy-

brid. The combination of electric motor with 210 Nm torque 

and the exemplary performance of the BMW Twin Power 

Turbo V8 combustion engine results in a machine more 

powerful than all hybrids in its class and more efficient 

than a BMW 7 Series Saloon without this technology.

when the car is braking or decelerating, the electric mo-

tor acts as a generator, converting surplus kinetic energy 

into electrical energy, and storing it in a lithium-ion battery 

to be used later to power this engine.

The innovative technology of the BMW ActiveHybrid 7 

is joined by the faultless design so typical of the make,  
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highlighted by the BMW 357 Streamline 19-inch aero-

dynamic alloy wheels and the premium materials used 

in the interior, which ensure an environment where com-

fort and ergonomics walk hand in hand. solutions such as  

eight-speed automatic transmission, Black Panel tech-

nology, BMW Night Vision and the entertainment system 

come together to provide an unrivalled travel experience.

The BMW ActiveHybrid 7, also available in the long ver-

sion (BMW ActiveHybrid 7 L), thus appears on the market 

as the embodiment of the sophisticated and inventive 

spirit of the german manufacturer.

a tecnologia inovadora do BMW ActiveHybrid 7 está 

envolta no design irrepreensível característico da marca, 

destacando-se as jantes aerodinâmicas de liga leve BMW 

357 Streamline de 19 polegadas e os materiais nobres uti-

lizados no interior, que garantem um ambiente onde er-

gonomia e conforto se complementam. soluções como a 

transmissão automática de oito velocidades, a tecnologia 

Black Panel, a BMW Night Vision e o sistema de entrete-

nimento colaboram para proporcionar uma experiência de 

viagem inigualável.

O BMW ActiveHybrid 7, também disponível na versão 

longa (BMW ActiveHybrid 7 L), apresenta-se assim no 

mercado como a personificação do espírito inventivo e  

requintado da marca alemã. 
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diamonds 
are forever 

Luxuosa opulência \\  Luxury opulence

BARCO \\ BOAT

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY  BENETTI YACHTS

John staluppi sonhou e a benetti concretizou com  

mestria. Personalizado até ao mais ínfimo detalhe para 

responder às exigências do seu proprietário, este mega iate 

de 61 metros, o maior alguma vez apresentado no cannes 

boat show, conquista pelas soluções que visam a satisfa-

ção total em termos de espaço, serviços e conforto.

sendo fã de James bond, John staluppi inspirou-se num 

dos filmes do agente secreto para batizar o seu mega iate, 

encontrando neste modelo o espaço ideal para uma ode 

aos traços sumptuosos dos locais frequentados por 007. 

John staluppi had the dream; benetti skilfully brought 

it to life. customized down to the finest detail to meet the  

demands of its owner, this 61-metre mega yacht, the larg-

est ever to be presented at the cannes boat show, excels 

for its solutions aimed at total satisfaction in terms of 

space, comfort and services.

being a fan of James bond, John staluppi took inspi- 

ration from the films of the secret agent to name his mega 

yacht, finding in this model the ideal space for an ode to 

the sumptuous traits of places 007 spends his time.
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a marca londrina evan K. Marshall/ usonia v foi res- 

ponsável pelo design de interiores, dotando cada divisão 

de uma faustosa combinação de materiais exclusivos 

como o mármore italiano, a madrepérola, a folha de ouro e 

cristais que, articulados com os traços característicos das  

embarcações benetti, transformam o Diamonds are  

Forever num autêntico palácio dos mares. 

este magnífico iate, cuja designação oficial é Benetti 

FB253, tem capacidade para acolher confortavelmente até 

12 passageiros, seja numa das duas suítes com vista pa-

norâmica sobre o oceano ou nas restantes quatro cabines 

disponíveis. O acesso a cada nível do iate é facilitado pelo 

elevador central, e o convés adicional, instalado a pedido 

do proprietário, permite a aterragem de um helicóptero. 

Os diversos espaços de relaxamento apelam ao convívio 

informal, podendo os convidados optar entre o ginásio, 

o salão de beleza e spa, o jacuzzi e o bar. graças às várias 

opções de entretenimento, os viajantes podem usufruir na 

plenitude desta embarcação única no mundo, que atinge 

uma velocidade máxima de 16 nós. 

london brand evan K. Marshall / usonia v created the 

interior design, giving each room a stunning combination 

of exclusive materials, such as italian marble, mother of 

pearl, gold leaf and crystals, which, in combination with 

the characteristic features of benetti vessels, transform 

Diamonds are Forever into a true palace of the sea.

This magnificent yacht, the official name of which is 

Benetti FB253, has room to comfortably accommodate 

up to 12 passengers, whether in one of two suites with  

panoramic views of the ocean or in the remaining four 

cabins available. access to each level of the yacht is facili-

tated by the central lift, and the additional deck, installed 

at the request of the owner, allows helicopters to land on 

the yacht. The various relaxation spaces inspire informal 

socializing, with guests able to choose between the gym, 

beauty salon and spa, jacuzzi and the bar. Thanks to  

several entertainment options, travellers can fully enjoy 

this unique vessel, unlike any other in the world and able 

to reach a top speed of 16 knots.
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a intemporalidade das soluções de qualidade oferecidas 

pela benetti funde-se de forma sublime com o design 

clássico e requintado, resultando em diversos ambientes 

apaixonantes, cada um deles pensado para responder a 

cada pormenor dos requisitos de John staluppi.

The timelessness of the quality solutions offered  

by benetti blend sublimely with the classic and sophis-

-ticated design, resulting in several stunning envi- 

ronments, each designed to respond to every detail of John 

staluppi’s requirements.
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164
TORNEIO DE GOLFE \\ GOLF TOURNAMENT

viii troféu rAmos Pinto 
A tradição do golfe
The tradition of golf

163
FIGURA GOLFE \\ GOLF FIGURE

WEBB simPson

160
GOLFE SHOTS \\ GOLF SHOTS

GuinnEss World rECord
fErrAri Golf CollECtion
rydEr CuP 2012

156
CAMPO DE GOLFE \\ GOLF COURSE 

KuKui’ulA Golf CoursE
Envolto pela natureza
Surrounded by nature
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KuKui’ula Golf course
Envolto pela natureza  
Surrounded by nature

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY kUkUI’ULA

CAMPO DE GOLFE \\ GOLF COURSE

No centro de Kukui’ula, a luxuosa comunidade locali-

zada no coração na ilha de Kaua’i, o Kukui’ula golf course 

surge em harmonia com a viçosa atmosfera havaiana, 

atraindo jogadores que se deixam fascinar tanto pela qua-

lidade do campo como por tudo aquilo que o rodeia. dese-

nhado por tom weiskopf, responsável pela criação de mais 

de 50 campos em todo o mundo, foi pensado de forma a 

complementar o terreno irregular da Garden Island, apro-

veitando da melhor forma as paisagens fascinantes.

com 18 buracos, este campo promete momentos  

incomparáveis para jogadores de todas as idades e  

in the centre of Kukui’ula, the luxury community located 

in the heart of the island of Kaua’i, Kukui’ula golf course 

blends harmoniously with the lush Hawaiian atmosphere, 

attracting players who are left fascinated as much by the 

quality of the course as by everything that surrounds 

it. The brainchild of tom weiskopf, responsible for the  

creation of more than 50 courses around the world, this 

layout was designed to complement the rugged terrain  

of the ‘garden island’, taking full advantage of the  

stunning landscapes.
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capacidades técnicas, garantindo-lhes como bónus a pos-

sibilidade de jogar no seio da flora pitoresca característica 

de Kaua’i, rodeados de árvores de frutas tropicais e plantas 

exóticas. Os ventos em constante mudança aumentam o 

desafio a cada jogada, tornando as ocasiões passadas no 

Kukui’ula golf course numa montanha russa de entusiasmo. 

estando incluído numa comunidade, os atrativos deste 

campo estendem-se às instalações que o envolvem e pro-

longam a aliciante experiência muito para além do jogo, 

colocando à disposição dos aficionados da modalidade  

a golf clubhouse, um spa, um lago para pesca, várias pis-

cinas e um campo de vólei. a Plantation House, centro da 

vida social neste empreendimento, convida a saborear  

o melhor da culinária havaiana e as residências disponí-

veis em Kukui’ula permitem tornar real o sonho de viver 

no paraíso.

conjugando os ímpares recursos naturais da ilha com 

a qualidade de um campo desenhado por tom weiskopf,  

no Kukui’ula golf course os jogadores podem usufruir  

de condições excecionais, sempre rodeados por ce- 

nários convidativos.

with 18 holes, this course promises unique moments for 

players of all ages and levels of play, providing them with 

the added bonus of being able to play amid the picturesque 

flora typical of Kaua’i, surrounded by tropical fruit trees 

and exotic plants. The ever changing winds add to the  

challenge of each game, making time spent at Kukui’ula 

golf course a roller coaster of excitement.

being located within a community, the attractions 

of this course extend to the facilities that surround it 

and take the exciting experience far beyond play itself,  

placing the clubhouse, a spa, a fishing lake, various  

swimming pools and a volleyball court at the disposal of 

keen golfers. The Plantation House, the social hub of this 

development, brings you the finest Hawaiian cuisine and 

the residences available in Kukui’ula help make the dream 

of living in paradise come true.

combining the unique natural resources of the island 

with the quality of a course designed by tom weiskopf, 

at Kukui’ula golf course golfers can enjoy exceptional  

conditions, while continually surrounded by an attrac- 

tive backdrop.



GUINNESS WORLD RECORD

foi no aeródromo de dunsfold, em surrey, que david  

coulthard, ex-piloto de fórmula 1 e atual membro da  

Mercedes no deutsche tourenwagen Masters (dtM),  

conseguiu apanhar no interior de um Mecedes sls aMg 

roadster a bola de golfe batida pelo jogador profissional 

Jake shepherd. tendo percorrido uma distância de 275 

metros e atingido uma impressionante velocidade de 286 

km/h, a bola de golfe fez história, batendo o recorde mun-

dial do guinness da ‘maior distância percorrida por uma 

bola de golfe apanhada por um carro em movimento’.

at dunsfold aerodrome in surrey, uK, david coulthard,  

former formula 1 driver and current member of the  

Mercedes team in the deutsche tourenwagen Masters 

(dtM), managed to catch a golf ball hit by a professional 

player Jake shepherd inside a Mecedes sls aMg roadster. 

Having travelled a distance of 275 meters and reached an 

impressive speed of 286 km/h, the golf ball made   history, 

beating the guinness world record for ‘farthest golf shot 

caught in a moving car’.

FERRARI GOLF COLLECTION

é pelas mãos da cobra Puma golf que surge a Ferrari Golf 

Collection, uma linha sofisticada de acessórios, vestuário, 

calçado e equipamento. ideal para os golfistas que exigem 

o melhor, esta coleção combina as mais recentes tecnolo-

gias da cobra Puma golf com os conhecimentos da ferrari, 

numa sublime aliança entre arte e ciência. 

apostando na utilização de materiais de elevada qua- 

lidade, todos os elementos da Ferrari Golf Collection se  

distinguem pelo seu design impecável e elegância exclu-

siva. do aerodinâmico taco de golfe Cobra Ferrari, pensado 

ao pormenor para oferecer mais velocidade e precisão, 

aos sapatos de pele feitos à mão, toda a coleção prima pela  

incontornável sofisticação italiana. 

The Ferrari Golf Collection, a sophisticated range of  

accessories, clothing, footwear and equipment, comes to 

us care of cobra Puma golf. ideal for golfers who demand 

the best, this collection combines the latest cobra Puma 

golf technologies with ferrari knowhow, in a sublime  

alliance between art and science.

focusing on the use of high quality materials, every item 

in the Ferrari Golf Collection stands out for its impeccable 

design and exclusive elegance. from the aerodynamic  

Cobra Ferrari golf club, designed to provide greater speed 

and precision, to the handmade leather shoes, the entire 

collection is guided by unmistakable italian sophistication.
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RyDER CUP 2012

Os campos do Medinah country club, no estado norte-

-americano do illinois, viram a equipa europeia revalidar o 

título conquistado em 2010, graças à vitória sobre os estados 

unidos no torneio que decorreu de 28 a 30 de setembro.

Numa reviravolta surpreendente, os jogadores europeus 

conseguiram recuperar a desvantagem de quatro pontos 

com a qual iniciaram o último dia de provas, conquistando a 

ryder cup 2012 com um resultado final de 14 ½ - 13½. 

O gleneagles Hotel, em Perthshire, escócia, foi o local  

escolhido para acolher a edição de 2014 da ryder cup, que  

acontece a cada dois anos.

The courses of Medinah country club, in the North  

american state of illinois saw the european team secure 

a back-to-back victory in dramatic form, denying the  

americans the ryder cup once again last september 28-30. 

in a breathtaking turnaround, europe’s golfers managed to 

fight back from a four-point deficit at the beginning of the 

final day, and take the cup with 14½ to 13½ points in one of 

the most exciting victories in ryder cup history.

The gleneagles Hotel, in Perthshire, scotland, has been 

chosen to hold the 2014 edition of the ryder cup, which 

takes place every two years.

© DARREN CARROLL/THE PGA OF AMERICA

© MONTANA PRITCHARD/PGA OF AMERICA

weBB simPson
born in august 1985 in raleigh, North carolina, webb 

simpson has been devoted to golf from an early age.  

after passing his youth playing with brendon todd, also a 

golfer, he saw his dedication rewarded by being granted an  

arnold Palmer scholarship to enter wake forest university,  

where he joined the golf team.

although his career as a professional has been marked by 

the remarkable victory at the u.s. Open 2012, the last four 

years of webb simpson’s career saw him on a steady rise, 

highlighted by the victory in 201 of the wyndham cham-

pionship and in the deutsche bank championship, and a 

place in the team that won the President’s cup this year.

before turning pro in 2008, he garnered several notable 

victories, having been part in 2007 of teams that competed 

in and won the walker cup and Palmer cup and, in the 

same year, he proved victorious in the southern amateur 

and the dogwood amateur events.

Nascido em agosto de 1985 em raleigh, carolina do  

Norte, webb simpson dedica-se ao golfe desde tenra  

idade. depois de uma juventude passada a jogar com  

brendon todd, também ele golfista, viu a sua dedicação 

recompensada ao ser-lhe concedida uma bolsa arnold 

Palmer para ingressar na wake forest university, onde se 

tornou num dos elementos da equipa de golfe.

embora o seu trajeto enquanto profissional tenha ficado 

marcado pela notável vitória no us Open 2012, os últimos 

quatro anos da carreira de webb têm registado uma evo-

lução crescente, destacando-se a conquista, em 2011,  

do wyndham championship e do deutsche bank  

championship, e a participação na equipa que venceu a 

Presidents cup desse ano. 

antes de se tornar profissional, em 2008, acumulou  

vários triunfos dignos de nota, tendo feito parte das equi-

pas que, em 2007, disputaram e venceram a walker cup 

e a Palmer cup e, no mesmo ano, alcançado a vitória no  

southern amateur e no dogwood amateur.

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MONTANA PRITCHARD / PGA OF AMERICA

FIGURA GOLFE \\ GOLF FIGURE
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viii troféu ramos Pinto

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NORTADA GOLF CLUBE

TORNEIO DE GOLFE \\ GOLF TOURNAMENT

foi no passado solarengo dia 30 de setembro que o irre-

preensível campo do vidago Palace golf course recebeu 

a oitava edição do já célebre troféu ramos Pinto, emble- 

mática prova organizada pela Nortada golf clube.

a ilustre marca de vinhos renovou assim o seu  

compromisso com o golfe, tendo atribuído o troféu ao 

grande vencedor da prova, carlos Nunes santos. Miguel 

bianchi distinguiu-se como o melhor jogador em campo 

conquistando o 1.º Gross geral, enquanto a família Nicolau 

de almeida se destacou com graça Nicolau de almeida a 

vencer o 1.º Net senhoras e Mateus Nicolau de almeida a 

ganhar o nearest to the Pin geral num dia marcado pelo 

convívio e pela boa disposição.

last september 30 saw the sun shine at the impeccable 

vidago Palace golf course when it hosted the eighth edi-

tion of the now famous ramos Pinto trophy, a major event 

organised by Nortada golf club.

The illustrious wine brand thus renewed its com-

mitment to golf, awarding the trophy to the winner of 

the tournament, carlos Nunes santos. Miguel bianchi  

distinguished himself as the best player on the day,  

winning the general gross event, while the Nicolau de 

almeida family shined with graça Nicolau de almeida 

winning the Net ladies event and Mateus Nicolau de 

almeida taking the Nearest to the Pin prize on a day 

marked by conviviality and great fun.

A tradição do golfe \\ The tradition of golf
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Atualmente: África, Brasil, Europa e Rússia

ANIVERSÁRIO \\ ANNIVERSARY

Da génese ao império
From genesis to empire

Futuro próximo: Índia e China

Currently: Africa, Brazil, Europe e Russia

Near future: India e China

\\2001

Parece que foi ontem, mas já lá vão quase 12 anos. 

Nascemos da vontade de um visionário que sonhou alto e 

que emprestou o sonho a uma equipa de profissionais que 

se apaixonou pelo projeto. em conjunto traçámos objeti-

vos, lutámos, porque queríamos chegar até si com glamour, 

mostrando, não as dificuldades do país e do mundo, porque 

essas já eram sobejamente retratadas por outros meios 

de comunicação social, mas o lado prazeroso da vida, o 

requinte, o luxo, a felicidade, os ideais de grandes perso- 

nalidades de sucesso. e fomos pioneiros, únicos. quisemos 

apostar na qualidade, de conteúdos, dos profissionais e de 

materiais, e estendemos-lhe a passadeira vermelha para 

que chegasse até nós, se encantasse e ficasse connosco.

Nascemos pequeninos, mas com uma vontade grande, 

tentando sempre fazer mais e melhor, superando-nos, 

aprendendo com os erros, crescendo com as críticas cons-

trutivas, porque queríamos corresponder às suas expec-

tativas e, se possível, ultrapassá-las. e foi por esse motivo 

que evoluímos, que fomos limando arestas, quer a nível de 

conteúdos, quer a nível gráfico.

Herdando o «sangue» dos nossos antepassados, quais 

navegadores, de velas desfraldadas ao vento, partimos 

em busca de novos mundos, de novas conquistas. che-

gámos a angola em 2009 para mostrar um país mistura 

it seems like yesterday, but nearly 12 years have alrea-

dy passed. we were born out of the desire of a visionary 

who aimed high and who passed on his dream to a team of 

professionals who fell in love with the project. together we 

have drawn up goals, and we have struggled because we 

wanted to reach you in glamorous fashion, not by showing 

the difficulties of the country and the world, because these 

were already widely portrayed by other media outlets, but 

by revealing the pleasurable side of life, sophistication, 

luxury, happiness; the ideals of major personalities. and 

we were pioneers, unique. we wanted to focus on quality, 

in terms of content, professionals and materials, and we 

rolled out the red carpet for you to come to us, to be 

enchanted and to stay with us.

we started small, but with great desire, always trying to 

do more and better, exceeding ourselves, learning from our 

mistakes, growing with constructive criticism, because we 

wanted to meet yours expectations and where possible, 

exceed them. and that is why we evolved, why we smoothed 

our rough edges, both in terms of content, and graphic design.

inheriting the «blood» of our ancestors, like explorers, 

sails in the wind, we set off in search of new worlds, new 

achievements. we arrived in angola in 2009 to show a 

country of jungle and desert, of rivers and sea, of sun, rain 

\\Villas & Golfe #01 \\Villas & Golfe #13 \\Villas & Golfe #23 \\Villas & Golfe #37



168 \\  Império  Império  \\ 169 

de selva e de deserto, de rios e de mar, de sol, de chuva e 

de cacimbo, de melodias ímpares da natureza, de ritmos 

peculiares e cores extravagantes. uma angola do passado, 

do presente em constante evolução e de um futuro que se 

crê de grandes êxitos e progressos.

Porque novas vozes se relevavam nesse enorme con- 

tinente, atravessámos a fronteira de angola e «demos a 

palavra» a uma África inteira, uma África morena, de ín-

timos segredos, de mistérios e deslumbramentos. e da 

quentura africana, rumámos depois ao gelo siberiano da 

rússia, fria por dentro, mas quente nos corações. incen-

tivados pela calorosa receção dos russos, que nos admi- 

raram pela nossa qualidade e pela ousadia, chegamos 

agora ao brasil, não para conquistar território, nem para 

evangelizar infiéis, como há séculos e séculos atrás, mas 

para cativar, criar laços mais apertados, para exibir um 

brasil enorme, repleto de culturas, paisagens e de pessoas 

que se destacam em diversas áreas no panorama mundial. 

em breve partiremos para outros países, continentes. Num 

futuro muito próximo ambicionamos chegar à Índia e à 

china, intentando ir mais longe, para além do desconhe- 

cido, enfrentando novos caminhos, dando novos mundos 

ao agora Império Villas & Golfe.

and mist, of nature’s unique melodies, unusual rhythms 

and showy colours. an angola of the past, of the present 

constantly evolving, and of a future intent on great succes-

ses and progress.

because new voices have been revealed in this huge 

continent, we crossed angola’s border and «gave a say» 

to an entire africa, a dark-skinned africa, of intimate se-

crets, mysteries and fascination. and from the warmth of 

africa, we then headed to the siberian ice of russia, cold 

inside, but warm in their hearts. encouraged by the warm 

reception of the russians, who admired us for our quali-

ty and daring, we now arrive in brazil, not to conquer ter-

ritory or to evangelise nonbelievers, as in centuries and 

centuries past, but to captivate, to create stronger ties, to 

reveal a huge brazil, full of cultures, landscapes and people 

that stand out in several areas on the world stage. we will 

shortly set off for other countries, continents. in the very 

near future we aim to reach india and china, and hope to 

go even further, beyond the unknown, facing new paths, 

bringing new worlds to Império Villas & Golfe.

during these 11 years, we have given a voice to artists, 

sportsmen, politicians, entrepreneurs. some of them have 

disappeared, but are always present in our thoughts and 

\\V&G EUROPE #49 \\V&G AFRICA #01 \\V&G Gourmet #01 \\V&G EUROPE #62

\\2012

durante estes 11 anos, demos voz a artistas, a despor- 

tistas, a políticos, a empresários, alguns deles já desapa-

recidos, mas sempre presentes no nosso pensamento e 

na memória coletiva, porque gravaram o seu nome na 

História. José saramago, lídia Jorge, agostina bessa luís, 

luandino vieira, siza vieira, eduardo souto de Moura, 

Oscar Niemeyer, américo amorim, belmiro de azevedo, 

sousa franco, Marcelo rebelo de sousa, Álvaro Macieira, 

Helena sacadura cabral, eunice Muñoz, ruy de carvalho, 

luís buchinho, anabela baldaque, Manoel de Oliveira, 

severiano ballesteros e muitos, muitos outros deram-nos 

a honra da sua presença.

agradecemos a todos quantos trabalharam connosco e 

que, nem que fosse por um dia apenas, vestiram a «nos-

sa camisola»; a todos os nossos amigos e clientes, muito 

obrigado por terem acreditado em nós e por nos apoi- 

arem incondicionalmente. Obrigado aos nossos leitores, 

àqueles que nos acompanham nas várias plataformas. é 

por si e para si que trabalhamos com prazer. foi por si que 

nascemos e evoluímos, foi por si que alcançámos suces-

so e é por si e para si que continuamos a trabalhar com 

paixão, aceitando novos desafios e conquistas.

é por si que a Villas & Golfe está de parabéns, celebrando, 

forte e inabalável, mais um aniversário. façamos um brinde!

in the collective memory, because they have recorded 

their name in history. José saramago, lídia Jorge, agostina 

bessa luís, luandino vieira, siza vieira, eduardo souto 

de Moura, Oscar Niemeyer, américo amorim, belmiro de 

azevedo, sousa franco, Marcelo rebelo de sousa, Álvaro 

Macieira, Helena sacadura cabral, eunice Muñoz, ruy de 

carvalho, luís buchinho, anabela baldaque, Manoel de 

Oliveira, severiano ballesteros and many, many others 

gave us the honour of their presence.

we thank all those who worked with us and who, if only 

for a day, represented us; to all our friends and clients, 

thank you for believing in us and supporting us uncondi-

tionally. Thank you to our readers, those who accompany 

us on various platforms. we take pleasure in working for 

you and because of you. we were born and evolved for you, 

and it is because of you that we achieved success, and it is 

because of you and for you that we continue to work with 

passion, accepting new challenges and achievements.

it is because of you that Villas & Golfe is to be congra-

tulated, celebrating, strong and unshakable, another anni-

versary. everyone raise your glasses!
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tudo acontece em Nova iorque. O cume dos arranha-

-céus com vistas soberbas sobre o central Park ou o 

empire state building, as sofisticadas lojas da quinta 

avenida, os encantadores musicais da broadway, as 

luzes vibrantes de times square… o estilo subjacente 

à «cidade que nunca dorme» perpetua na memória de 

quem por lá passa. as surpresas ao virar de cada esquina 

e a tamanha variedade de opções existentes fazem crer 

que a diversidade cultural do mundo converge para este 

ponto cintilante do planeta... O destino é imperativo. 

Pelo menos, uma vez na vida.

everything happens in New york. The rising peaks of the 

skyscrapers with stunning views over central Park or the 

empire state building, the sophisticated shops on fifth 

avenue, broadway’s spectacular shows, the glittering 

lights of times square... the style behind the «city that 

never sleeps» sticks in the mind of anyone who visits it. 

The surprises that greet you around every corner and the 

myriad of options to choose from has you believing that 

the cultural diversity of the world converges in this one 

sparkling point of the planet... This is a clear must-see. 

at least once in your life.

NEW yORk
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