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Voar Soaring

se algum dia foi asa a querer voar, siga-nos nesta 

«jornada» que é a 68.ª edição da Império Villas & Golfe. 

Folheie-nos devagar, embriague-se com as imagens, 

palavras e sensações que temos para lhe oferecer.

Nesta edição, há propostas que o farão, não só voar, 

mas também navegar, percorrer o asfalto, caminhar sobre 

verdes campos de golfe, exibir este ou aquele objeto há 

muito desejado e imbuir-se na vida de algumas persona-

lidades que admiramos.

Fique em silêncio, porque a guitarra vai soar e a voz ecoará 

notas de fado. e ao som da alma portuguesa, voará para 

longe, para mais tarde, provido de saudade, regressar a este 

recanto tão deliciosamente luso.

if you have ever felt the urge to fly, follow us on this 

«journey», otherwise known as the 68th issue of Império 

Villas & Golfe. slowly turn our pages, soaking up the ima- 

ges, words and feelings that we have to offer.

in this issue, there are proposals that will not only make 

you fly, but also cruise waters, travel along tarmac, walk 

on green golf courses, delight in this or that long desired 

object and lose yourself in the lives of some of the per- 

sonalities we admire.

Keep still, because the guitar will strum and the voice 

will resonate to notes of fado. and to the sound of the 

Portuguese soul, you’ll fly far away, before, heavy with 

yearning, you return to this deliciously Portuguese corner.

MARIA AMéLIA PIRES
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Numa ambiciosa missão de reinterpretar o Rolls Royce 

Jonckheere Aerodynamic Coupe 1, construído na bélgica 

em 1935, o gabinete holandês ugursahindesign deu à 

luz uma nova versão intitulada Rolls Royce Jonckheere 

Aerodynamic Coupe II. como se o repto não fosse já desa- 

fiante o suficiente, tornou-se ainda maior dado que a ii 

guerra Mundial levou com ela qualquer registo do original.

respeitando a essência da primeira versão, o resultado é 

uma abordagem na qual os elementos de design moderno 

jogam a favor das proporções e da expressão das linhas 

do precedente. Os criadores deste impressionante modelo 

estão atualmente a negociar com potenciais investidores 

a possibilidade de construir um exemplar exclusivo 

deste protótipo.

rolls royce Jonckheere aerodynamic coupe ii

in an ambitious mission to reinterpret the Rolls Royce 

Jonckheere Aerodynamic Coupe 1, built in belgium in 1935, 

dutch studio ugursahindesign has created a new version 

called the Rolls Royce Jonckheere Aerodynamic Coupe 

II. as if the challenge was not already difficult enough, it 

proved even more so given that the world war ii took with 

it any record of the original.

respecting the essence of the first version, the result is 

an approach in which modern design elements favour the 

proportions and the expression of the lines of the prede-

cessor. The creators of this impressive model are currently 

negotiating the possibility to build an exclusive copy of 

this prototype with potential investors.

a sensualidade e o purismo das sugestões femininas da 

gucci para a primavera/verão 2013 está bem patente no 

minimalismo das formas e nas cores absolutas, das quais 

se destacam o branco, preto, azálea, amarelo citrino e azul 

elétrico. «são retratos de mulheres aristocráticas», diz 

Frida giannini, diretora criativa da marca italiana, a pro- 

pósito desta «nova dinastia estética» composta, entre ou-

tros, por efeitos túnica, vestidos compridos cónicos e aces-

sórios luminosos. uma coleção sofisticada, cuja elegância 

se reflete em cortes audazes e tecidos esvoaçantes.

The sensuality and purism of gucci’s womenswear sug-

gestions for spring / summer 2013 is clear to see in 

the minimalism of shapes and in the pure colours, the 

highlights of which being white, black, azalea, citrus yellow 

and electric blue. «They are portraits of aristocratic wom-

en,» says Frida giannini, creative director of the italian 

brand, when speaking of this «new aesthetic dynasty» 

composed of, among others items, tunic effects, long ta-

pered dresses and bright accessories. a sophisticated col-

lection, the elegance of which is reflected in daring cuts 

and flowing fabrics.

Gucci

Foi ao charme da itália da primeira metade do século 

xx, mais precisamente à corrida de automóveis clás-

sicos «Mille Miglia» que a boss recuou para criar a sua 

nova coleção Selection primavera 2013. inspirando-se na 

elegância dos fatos e dos casacos clássicos, reavivando-

-os no entanto com um toque de frescura, a marca alemã 

propõe uma coleção de distintos modelos, cujas interpre-

tações estilizadas encarnam nos mais sofisticados tecidos 

italianos, com dignos apontamentos como botões em ma-

dre pérola.

boss has gone back in time to the charm of italy during 

the first half of the 20th century, and more precisely to the 

«Mille Miglia» classic car race to create its new spring 2013 

Selection collection. Finding inspiration in the elegance of 

classic suits and jackets, yet revamping them with a touch 

of freshness, the german brand unveils a collection of dis-

tinctive models, whose stylised interpretations are em-

bodied in the most sophisticated italian fabrics, with qual-

ity finishes such as mother of pearl buttons.

Boss selection
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desenhado por ludovica e roberto Palomba, este pro- 

tótipo de 65 metros destaca-se pelo seu visual dinâmico e 

elegante e linhas aristocráticas e futuristas. 

a ideia de um «automóvel marítimo de alta potência» ins-

pirou os designers a criarem um iate onde os decks desobs- 

truídos e as enormes janelas permitem que o proprietário 

usufrua sem obstáculos da beleza circundante.

O Jolly Roger é uma das 27 propostas apresentadas no 

contexto do programa benetti design innovation, lançado 

pela benetti no final de 2012 com o propósito de incitar 

vários designers a criar novos conceitos de barcos entre 50 

e 90 metros.

Jolly roGer By Benetti 

designed by ludovica and roberto Palomba, this 65-metre 

prototype stands out for its dynamic and elegant look and 

aristocratic and futuristic lines.

The idea of a «high powered car of the sea» inspired the 

designers to create a yacht where the cleared decks and 

huge windows allow the owner to enjoy the surrounding 

beauty without visual obstruction.

The Jolly Roger is one of 27 proposals submitted as part of 

the benetti design innovation programme, launched by 

benetti at the end of 2012 with the purpose of inciting sev-

eral designers to create new concepts for boats of between 

50 and 90 metres.
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dando continuidade à sua coleção Couture Précieuse, a 

Piaget, marca suíça de relógios e joias, apresenta novos 

acessórios inspirados nos anos 1970. entre outras elegantes 

peças que homenageiam a beleza feminina, destacam-

-se os relógios em ouro rosa, no qual o metal precioso é 

entrançado e torcido resultando numa malha alusiva ao 

trabalho do costureiro. O mostrador desta peça espe- 

cífica é adornado pelo brilho de 400 diamantes, estando 

também disponível com mostrador em madrepérola, rubi 

ou turquesa.

adding further to its Couture Précieuse collection, swiss 

watch and jewellery brand Piaget presents a new range 

of accessories inspired by the 1970s. among other elegant 

pieces that pay tribute to female beauty, highlights in-

clude the rose gold watches, in which the precious metal 

is twisted and braided resulting in a mesh that alludes to 

the work of couturiers. The face of this particular piece is 

adorned with glitter of 400 diamonds, and is also available 

in mother of pearl, ruby or turquoise.

piaGet

uma explosão de cor! Fúcsia, azul elétrico, violeta, amare- 

lo-torrado são alguns dos tons que predominam na cole-

ção primavera/verão 2013 de luís Onofre. a conjugação 

de modelos compensados e plataformas duplas aliadas 

a saltos stiletto e saltos plexi de formas retilíneas resul-

tam em modelos ousados e elegantes. luís Onofre renova 

igualmente as suas propostas em termos de caixas perso-

nalizadas feitas à mão (edições limitadas), que podem ser 

adquiridas separadamente para combinar com os sapatos 

ou então servir de guarda-joias ou porta-relógios.

an explosion of colour! Fuchsia, electric blue, violet, and 

burnt yellow are some of the shades that prevail in the 

spring / summer collection 2013 from luís Onofre. The 

combination of platform models and double platforms 

coupled with stiletto heels and rectilinear shaped plexi 

heels result in bold and elegant footwear. luís Onofre also 

renews its proposals in terms of custom handmade boxes 

(limited editions), which can be purchased separately to go 

with your shoes or to use as a jewellery box or watch case.

desenvolvido pela döttling, este pequeno cofre pessoal 

de apenas 4 kg e 35 cm de comprimento permite guardar 

em extrema segurança relógios, joias, dinheiro ou docu-

mentos. elegante e facilmente transportável, o Guardian é 

composto por uma combinação única de materiais de alta 

tecnologia e pode ser trancado através de uma porta de 

alta segurança localizada numa das extremidades, que só 

pode ser aberta inserindo um código de três dígitos.

além de exigir este código para desbloquear a abertura, o 

cofre Guardian está ainda equipado com localizador gPs 

que permite encontrá-lo rapidamente em caso de roubo. 

döttlinG Guardian

developed by döttling, this small personal safe, weighing 

just 4 kg and measuring 35 cm in length, is designed for the 

extremely secure storage of watches, jewellery, money or 

documents. elegant and easily transportable, the Guardian 

comprises a unique combination of high technology ma-

terials and can be locked via a high security door located 

at one end, which can only be opened by entering a three-

digit code.

besides requiring the code to unlock the opening, the 

Guardian safe is also equipped with a gPs locator, which 

ensures its quick relocation in the event of theft.

luís onofre



14 \\  Império

O luxuoso projeto 5 Lagoons promete a construção de cinco 

ilhas artificiais de 800 hectares nas Maldivas. ao todo são 

cinco empreendimentos, entre eles a Flor do Oceano, um 

hotel de luxo em forma de estrela, com uma sala de con-

ferências e um centro comercial, o primeiro campo de 

golfe flutuante de 18 buracos e ilhas privadas onde os 

compradores poderão escolher a forma que desejam para 

a sua própria ilha.

a Flor do Oceano, nome de uma flor típica da ilha, é o 

primeiro projeto 5 Lagoons a ser desenvolvido. incluirá res-

taurantes, lojas, um centro de mergulho, um spa, piscinas e 

pequenas ilhas particulares.

The luxurious 5 Lagoons project involves the construction 

of five artificial islands with an area of 800 hectares in the 

Maldives. altogether there are five developments, including 

the Ocean Flower, a luxury star-shaped real estate devel-

opment, with a conference room and a shopping mall, the 

first ever floating 18-hole golf course and floating private 

islands where buyers can choose the shape of their own 

island.

the Ocean Flower, named after a flower typical of the 

island, is the first 5 Lagoons project to be developed. it will 

feature restaurants, shops, a dive centre, a spa, pools and 

small private islands.

novas ilhas nas maldivas

EUROPE \\ AFRICA \\ BRAZIL \\ RUSSIA

imperiovg@imperiovg.com \\ www.imperiovg.com
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Fernando 
Pinto   

«A minha missão completa-se com a privatização da TAP»
«My mission comes to an end with the privatisation of TAP»

since joining taP, in October 2000, the company has 

doubled its number of passengers and has more than dou-

bled its revenue. in addition, it has greatly increased the 

number of planes and routes, and has become one of the 

world’s leading airlines flying to africa and south amer-

ica. it is not surprising therefore that the government has 

meanwhile asked Fernando Pinto to postpone his depar-

ture until the privatisation process of the Portuguese airline 

is completed. Once this is done, the brazilian who plans to 

remain in Portugal, a «wonderful» country, does not ex-

clude the possibility of continuing at the helm of taP, if the 

new shareholders so wish.

desde que chegou à taP, em outubro de 2000, a empre-

sa duplicou o número de passageiros e ampliou em duas 

vezes e meio a sua faturação. Para além disso, aumentou 

grandemente o número de aviões e de rotas, tornando-se 

numa das principais companhias aéreas do mundo a voar 

para África e para a américa do sul. Não é, por isso, de es-

tranhar que o governo tenha entretanto pedido a Fernando 

Pinto para adiar a sua saída até que o processo de priva-

tização da companhia aérea portuguesa esteja concluído. 

depois disso, o brasileiro cujos planos são permanecer em 

Portugal, um país «maravilhoso», não exclui a hipótese de 

continuar a comandar os destinos da taP, caso seja esse o 

desejo dos novos acionistas.

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRé SANTOS

GRANDE ENTREVISTA \\ GREAT INTERVIEW



The sale of tAp to Germán efromovich was almost  

certain in December and ended up falling through. Was 

the Government right to postpone the decision or should 

it have gone ahead with the deal?

i’m in no place to judge, because i do not have all in-

formation about this process. what happened, apparently, 

was a problem about guarantees. actually, i think it had 

much more to do with deadlines and with interpretations. 

but anyway, i think any deal of this kind would have to be 

made in full confidence.

Was it not conducted in full confidence?

it was. decisions have to be made; the government has 

to be very sure of the process. i have no doubt that the 

strategic project presented was very good. i think this pro-

cess will return, we will see when, but there are already 

signs from the government that it should begin again this 

year. and it will be restarted with a new outlook, a new 

scenario, which is a little 

better today in europe 

and Portugal; we shall see 

how much interest there is 

from other companies.

recently you said that 

there were other com-

panies interested in the 

deal and that there were some misunderstandings in the  

process. What were you talking about?

several misconceptions! Firstly the idea that there had 

only been one party interested in taP because of issues 

of the company itself. in actual fact this was not the case. 

it has a lot more to do with issues specific to other com-

panies who might have been interested in buying taP,  

but at the time were not in a position to undertake a deal 

of this type.

for financial reasons?

For several reasons. 2011 and 2012 were very difficult 

years in aviation, because of a series of crises. and despite 

all the economic difficulties, fuel prices continued to rise. 

Fuel, in airline companies, represents almost 30% of the 

costs, meaning it is a very critical point.

Those companies that were interested already had other 

subsidiaries and these subsidiaries were in the process of 

restructuring. so it would be impossible to grow as they  

already had enough problems to solve in house.

The truth is that taP has managed to develop an  

enviable strategic position in the europe - south america 

route market. we have the best geographical position to 

serve this market, as much in the americas as in africa. 

em dezembro era quase certa a venda da tAp a Germán 

efromovich, que acabou por não acontecer. o Governo  

fez bem em adiar a decisão ou deveria ter avançado com 

o negócio?

Não posso julgar, porque não tenho todos os dados deste 

processo. O que aparentemente aconteceu foi um proble-

ma de garantias. Na realidade, acho que teve muito mais a 

ver com prazos e com interpretações. Mas enfim, acho que 

qualquer negócio desse tipo tem que ser feito com toda  

a tranquilidade.

não foi conduzido com tranquilidade?

Foi. as decisões têm que ser tomadas, o governo tem 

que estar bastante seguro do processo. Não tenho dúvida 

de que o projeto estratégico apresentado foi muito bom. 

acho que esse processo vai retornar, vamos ver quando, 

mas há já uma indicação do governo de que deverá reini-

ciar esse ano. e vai ser reiniciado dentro de novas perspeti-

vas, de um novo cenário, que 

está um pouco melhor hoje  

na europa e em Portugal;  

vamos ver como fica o inte-

resse de outras empresas. 

referiu recentemente que 

havia outras empresas in-

teressadas no negócio e que 

houve alguns equívocos durante o processo. estava a falar 

do quê?

Muitos equívocos! Primeiro a ideia de que tinha havido 

apenas um interessado na taP por questões da própria 

empresa. Na realidade não foi assim. tem a ver muito mais 

com questões próprias de outras empresas que poderiam 

estar interessadas na compra da taP, mas que no momen-

to não poderiam fazer um negócio deste tipo. 

por questões financeiras?

Por várias questões. Os anos de 2011 e 2012 foram 

anos muito difíceis no transporte aéreo, por causa de um  

somatório de crises. e apesar de todas as dificuldades 

económicas, o petróleo continuou a subir. O petróleo, nas 

empresas aéreas, corresponde a quase 30% dos custos, ou 

seja, é um ponto muito crítico. 

essas empresas que estariam interessadas já tinham 

outras participadas e essas participadas estavam em  

processo de reestruturação. então seria impossível  

crescer, já tinham dentro de casa problemas suficientes 

para resolver.

a verdade é que a taP conseguiu desenvolver uma  

posição estratégica na ligação europa - américa do sul  

invejável. temos a melhor posição geográfica para atender 

a esse mercado, tanto das américas, como de África. e  

isso tem peso e valor e é considerado numa operação  

desse tipo. 

Que tipo de propostas e de concorrentes gostaria que 

surgissem agora para a tAp?

acho que é sempre importante ter o maior número de 

concorrentes, é bom para todos, porque vai haver mais  

facilidade de comparação de propostas. O governo já  

deixou bem claro que vai analisar não só o preço, mas 

também quem será o melhor parceiro.

o melhor parceiro será aquele que tem um projeto que 

olha para lisboa como a cidade que continua a fazer a 

ponte para África e para a América do sul?

isso é extremamente importante para Portugal. Não é  

à toa que a taP tem estado, nos últimos anos, entre as 

maiores exportadoras portuguesas pelo volume de vendas 

que faz fora de Portugal. traz muitos passageiros do estran- 

and that has importance and value and is considered an 

operation of this type.

What kind of proposals and candidates would you now 

like to turn up for tAp?

i think it’s always important to have the largest number 

of bidders; it is good for everyone, because this eases the 

process of comparing bids. The government has made it 

clear that it will consider not only price, but also who will 

be the best partner.

is the best partner the one who has a proposal that 

views lisbon as the city that continues to bridge the gap to 

Africa and to south America?

This is extremely important for Portugal. it is not by 

chance that in recent years taP has been among the  

largest Portuguese exporters for the sales turnover 

achieved outside Portugal. it carries many passengers from 

abroad, which adds two important factors to the economy: 
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«É muito importante que a TAP 
seja privatizada para poder ter 

continuidade» \\  «It is very 
important that TAP is privatised to 

be able to have continuity»



geiro, o que soma dois importantes fatores à economia: um 

deles é o turismo; o outro é a vinda de negócios para o país, 

a possibilidade de internacionalização da economia. de 

notar que temos 47 ligações para a europa e temos várias 

ligações com outras cidades do mundo. 

em 2012, a tAp superou os 10 milhões de passageiros, 

numa subida de 4,4% em relação a 2011. como é que se 

atingiram estes números?

eu diria que nós viemos num crescente importante. 

Na realidade, a empresa ampliou em duas vezes e meio o 

seu potencial nos últimos 10 anos. em 2000 tivemos uma  

faturação de mil milhões de euros, atualmente a nossa  

faturação é de 2,5 mil milhões de euros. e o número de 

passageiros cresceu proporcionalmente. Quando cheguei 

à taP eram 5 milhões, agora são 10 milhões. 

A tAp tem apostado no mercado das low cost, que  

são um fenómeno relativamente recente e que veio mudar 

tudo no que toca à atuação das companhias aéreas.  

Quando é que perceberam que teriam que começar a 

apostar neste mercado?

isso é interessante porque no início da década do ano 

2000, 2001 falava-se de low cost em Portugal, mas nin-

guém considerava que fosse algo sério. 

de uma hora para a outra começaram a aparecer as 

one is tourism; the other is the business coming into the 

country, and the possibility of economic internationali-

sation. it is worth noting that we have 47 connections to  

europe and we have many connections with other cities of 

the world.

in 2012, tAp carried in excess of 10 million passengers, 

an increase of 4.4% compared to 2011. How were these  

figures achieved?

i’d say we have gone through an important period of 

growth. in fact, the company multiplied its revenue by two 

and a half in the last 10 years. in 2000 our revenue repre-

sented a billion euros; currently our annual revenue is 2.5 

billion euros. and the number of passengers has grown 

accordingly. when i joined taP we had five million, now 10 

million passengers fly with us.

tAp has focused on the low cost market, which is  

a relatively recent phenomenon and has changed  

everything when it comes to how airlines operate. When 

did you realise that you would have to start focusing on 

this market?

This is interesting because at the beginning of the  

decade, in 2000, 2001 there was talk of low cost in Portugal, 

but nobody thought it was something serious.

From one moment to the next low cost airlines began 

companhias low cost. eu diria que a taP teve um pouco de 

culpa nisso porque começou com um forte crescimento, 

ligando a américa do sul e África à europa. Portugal co- 

meçou a aparecer como um destino interessante e as  

empresas low cost começam a vir para cá. 

tem sido um grande desafio, mas tínhamos que nos 

adaptar. tínhamos uma vantagem: uma base de volume 

de serviço para várias cidades, o que nos dá uma po-

sição preferencial. Foi só uma questão de saber gerir  

adequadamente assentos disponíveis que tínhamos  

para fazer uma competição com as empresas. É o que  

fazemos hoje. 

chegou à tAp em 2000. Apesar de o seu mandato 

já ter terminado, tinha-se comprometido ficar até à  

privatização que deveria ter acontecido o ano passado.  

entretanto, foi-lhe pedido pelo Governo para ficar um  

pouco mais de tempo. porque decidiu aceitar o convite?

Quando vim para Portugal, vim com a intenção de ficar 

para um mandato. depois descobri que a média de perma-

nência de outros anteriores 

a mim era de pouco mais 

de um ano. Mas não foi  

assim que aconteceu co-

migo e diria que sempre te-

nho tido um bom apoio dos 

governos e governantes.  

acabei ficando. 

Mas realmente consi-

dero que a minha missão  

se completa com a pri-

vatização da empresa. É 

muito importante que a 

taP seja privatizada para 

poder ter continuidade. É 

muito difícil para um governo ser o principal acionista da  

empresa, mas não poder fazer a principal função do acio-

nista, que é capitalizar a empresa. 

a ideia é retomar o processo de privatização ainda  

este ano. 

uma vez concluída a privatização, está definitivamente 

afastada a possibilidade de continuar na tAp, mesmo que 

seja esse o desejo dos novos acionistas?

depende de muitas coisas.

o que é que o fascina na aviação?

tem obviamente influência do meu pai, que foi coman-

dante durante 40 anos; era dos comandantes mais antigos 

da varig. voou com aviões que levavam 5 passageiros até 

um avião que levava 400 passageiros, o 747. ele teve uma 

carreira maravilhosa, era uma pessoa extremamente séria 

to appear. i would say that taP is partly to blame for this 

because it began with strong growth, connecting south 

america and africa to europe. Portugal began to appear as 

an interesting destination and low cost businesses started 

coming here.

it has been a great challenge, but we had to adapt. we 

had an advantage: a service volume basis to various cities, 

which gives us a preferential position. it was just a ques-

tion of knowing how to properly manage the seats we had 

available to prove competitive with other companies. This 

is what we do today.

you joined tAp in 2000. Although your term in office has 

ended, you had pledged to stay until privatisation, which 

should have happened last year. in the meantime you 

have been asked by the government to stay a little longer. 

Why did you decide to accept the invitation?

when i came to Portugal, i came with the intention of 

staying for one term. Then i discovered that the average 

stay of others before me was a little over a year. but this 

isn’t how it turned out with 

me and i would say that i 

have always had good sup-

port from governments and 

those in charge. i ended  

up staying.

but i really believe that 

my mission will come to an 

end with the privatisation 

of the company. it is very 

important that taP is pri-

vatised to be able to have 

continuity. it is very difficult 

for a government to be the 

main shareholder of the 

company, but not be able to carry out the main function of 

the shareholder, which is to capitalise the company.

The idea is to resume the process of privatisation process 

later this year.

once the privatisation is completed is the possibility of 

continuing with tAp definitively ruled out, even if the new 

shareholders want you to stay?

That depends on many things.

What fascinates you about aviation?

i was obviously influenced my father, who was a pilot 

for 40 years; he was one of varig’s oldest pilots. He  

flew anything from planes that carried five passengers  

to a plane carrying 400 passengers, the 747. He had a  

wonderful career, was an extremely serious and correct 

person, and never had an incident during 30,000 hours 
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«Eu tenho uma mesa lá em casa, 
na parte de baixo, onde tem sempre 

alguma coisa em construção; 
no geral um modelo de avião ou 

alguma coisa desse tipo» \\  «I have 
a table at home, downstairs, where 

there’s always something being 
built: generally a model airplane or 

something like that»



e correta, jamais teve um incidente voando 30 mil horas. 

Foi sempre uma pessoa muito ligada à instrução de voo, à 

formação, à segurança. Foi um exemplo para nós e vem daí 

esse fascínio pela aviação.

o fernando pinto continua a voar?

sim. tenho com o meu irmão um misto de avião com ul-

traleve, no brasil. toda a vez que vou ao brasil, voo. e tam-

bém costumo voar aqui em Portugal; tenho voado pouco 

ultimamente por falta de tempo, mas pretendo esse ano 

voltar a voar. Mas tenho vários hobbies ligados à aviação.

Quais?

costumo dizer que todo o mundo precisa ter alguma  

coisa para desligar completamente. eu tenho uma mesa lá 

em casa, na parte de baixo, onde tem sempre alguma coisa 

em construção; no geral um modelo de avião ou alguma 

coisa desse tipo. sou engenheiro, tenho que estar sempre 

pensando como fazer, como construir (risos). 

Gosta de viajar?

sim, gosto. Mas tenho outros hobbies: a fotografia. No 

verão gosto de fazer o meu exercício, não mais dentro de 

um ginásio, mas andar de bicicleta, fazer um pouco de  

ténis. Porque acho que a pessoa tem que estar sempre com 

a cabeça livre. Para além de passear por Portugal, que é 

maravilhoso, e tem muito para ver. 

o que pretende fazer depois de sair da tAp?

a minha intenção é ficar em Portugal, participar de  

conselhos e ver o que a minha vida de gestor e de  

engenheiro tem ainda para revelar.

of flying. He was always someone very involved in flight  

instruction, in training, in safety. He was an example for us 

and this is where this fascination for aviation comes from.

Do you still fly?

yes. My brother and i have a cross between a plane and 

microlight, in brazil. every time i go to brazil i fly. and i also 

usually fly here in Portugal; i haven’t flown much lately, due 

to lack of time, but this year i intend to fly again. but i have 

several hobbies related to aviation.

such as?

i often say that everyone needs to have something to 

entirely switch off. i have a table at home, downstairs, 

where there’s always something being built: generally a 

model airplane or something like that. i’m an engineer; i 

always have to be thinking about how to do things, how to 

build things (he laughs).

Do you like to travel?

yes, i do. but i have other hobbies: photography. in the 

summer i like to exercise away from a gym, out riding a 

bike, or playing a bit of tennis. because i think you should 

always have you head free. besides, that is, travelling 

around Portugal, which is wonderful, and has much to see.

What will you do after leaving the tAp?

My intention is to stay in Portugal, to participate on  

committees and see what my life as a manager and an  

engineer still has to offer.
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inspired by bustling beijing, china, galaxy soho, a new 

project by Zaha Hadid, aims to become a major attraction 

of the chinese capital.

containing 330,000 square metres of offices and inno- 

vative workspaces and entertainment areas, galaxy 

soho is composed of four distinct volumes, connected by 

bridges. tailored to each other, the four buildings create a 

kind of panoramic architecture without corners or abrupt 

transitions that break the fluid composition of the building. 

There are therefore no rigid blocks in galaxy soho, rather 

fluid volumes which create a world of mutual adaptation 

between each building.

inspirada na fervilhante beijing, na china, a galaxy soho, 

novo projeto de Zaha Hadid, pretende transformar-se na 

maior marca da capital chinesa.

com 330 mil metros quadrados de escritórios e espa-

ços de trabalho inovadores e áreas de entretenimento, a 

galaxy soho é composta por quatro volumes distintos, 

fundidos por pontes. adaptados entre si, os quatro edi- 

fícios geram uma espécie de arquitetura panorâmica sem 

esquinas nem transições abruptas que quebrem a compo- 

sição fluida do edifício. assim, na galaxy soho não há blo-

cos rígidos, mas volumes fluidos que criam um mundo 

de mútua adaptação entre cada edifício. 

À medida que se entra no edifício, esta sensação de 

fluidez permanece intacta graças à criação de espaços 

íntimos que seguem a mesma lógica da curvilinearidade 

contínua, conseguida sobretudo devido aos open spaces 

que Zaha Hadid desenhou. a arquitetura tradicional chi-

nesa, mote seguido pela arquiteta, é notória em cada traço 

do interior do edifício, lembrando, desta forma, ao visitante 

em que local do mundo ele se encontra.

O topo do edifício está reservado a bares, restaurantes 

e cafés, que oferecem vistas panorâmicas sobre uma das 

maiores avenidas de beijing. uma espécie de janela aberta 

para uma das mais fervilhantes cidades do mundo. está-

-se lá e não se está, refugiado, assim, da confusão, mas ob-

servando-a de longe, como um curioso que tenta perceber 

a espécie humana e a sua forma de interagir em ambientes 

caóticos. É o futuro construído por Zaha Hadid, a famosa 

arquiteta iraquiana identificada com a corrente descons-

trutivista da arquitetura e a primeira mulher a receber o 

Prêmio Pritzker de arquitetura em 2004 pelo conjunto da 

sua obra.

as you enter the building, this feeling of fluidity is sus-

tained thanks to the creation of intimate spaces that fol-

low the same logic of continuous curves, achieved mainly 

through the open spaces that Zaha Hadid has designed. 

traditional chinese architecture, the watchword the archi-

tect adheres to, is evident in every feature of the interior of 

the building, thus reminding the visitor where in the world 

he is standing.

The top of the building is reserved for bars, restaurants 

and cafés, which offer panoramic views of one of beijing’s 

largest avenues. a kind of open window onto one of the 

world’s liveliest cities. you’re there and yet you aren’t, thus 

sheltered from the confusion, but watching it from afar, like 

a curious observer trying to understand the human spe-

cies and its way of interacting in chaotic environments. 

This is the future built by Zaha Hadid, the famous iraqi 

architect who is identified with the deconstructivist mo- 

vement in architecture, and the first woman to receive the 

Pritzker architecture Prize in 2004 for her body of work.
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ENTREVISTA \\ INTERVIEW

É apontado como um dos grandes nomes do fado da  

atualidade e um dos maiores embaixadores da canção 

portuguesa no estrangeiro. vencedor da grande Noite do 

Fado quando era ainda uma criança, camané revela-se 

um tradicionalista do fado e um seguidor de nomes como 

amália rodrigues, alfredo Marceneiro, lucília do carmo e 

Maria teresa de Noronha. em abril, o fadista lançará uma 

coletânea que será um balanço musical da sua carreira 

e que conterá alguns inéditos. um trabalho novo, to- 

talmente de originais, estará já na sua mente.

He is touted as one of the great names of modern-day 

fado and one of the greatest ambassadors of Portuguese 

song abroad. winner of the Grande Noite do Fado singing  

contest when he was still a child, camané sees himself as a 

fado traditionalist and a follower of names such as amália 

rodrigues, alfredo Marceneiro, lucília do carmo and Maria 

teresa de Noronha. in april, the singer will release a com-

pilation album that will take musical stock of his career 

and that will contain some work yet to be released. a new  

album, featuring new songs is already in his head.
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in Triste Sorte you sing: «Being a fadista is bad luck / 

That makes you think about death / And about everything 

that has died inside you / passing through life in search / 

of a night that is less dark / That brings moonlight from 

the sky». is this the best definition of fado and what it is to 

be a fadista, a fado singer?

Not necessarily, but for me and my fado, every character-

istic described in your question perfectly fit my personality.

your latest album, Do Amor e dos Dias, is almost a  

return to your first memories of fado, when you were  

seven years old and were ill and stuck at home for a month. 

How does a child fall in love with fado? Are you born with 

a fadista soul?

The simple fact that at such a young age i was stub-

bornly listening to fado for days on end, allowed all this 

fado soul and spirit in me to refine and develop. but yes, i 

think that you can be born with a little spark of fadista.

Did you sing fado songs by Amália as a child or back 

then, as now, did you already prefer not to touch on what 

was sung by one of your greatest influences in fado?

My first approach to fado, my inspirations and influ- 

ences are essentially amália rodrigues, alfredo  

Marceneiro, lucília do carmo, Maria teresa de Noronha, 

em Triste Sorte canta: «ser fadista é triste sorte/Que 

nos faz pensar na morte /e em tudo o que em nós morreu/

Andar na vida à procura/De uma noite menos escura/Que 

traga luar do céu». será esta a melhor definição do que é o 

fado e do que é ser fadista?

Não necessariamente, mas para mim e para o meu 

fado todas as características descritas na sua pergunta  

encaixam perfeitamente na minha personalidade.

o seu último álbum, Do Amor e dos Dias, é quase um  

regresso às suas primeiras memórias do fado, quando  

tinha 7 anos de idade e ficou em casa durante um mês,  

doente. como é que um miúdo se apaixona pelo fado? Já se 

nasce com alma de fadista?

Pelo simples facto de tão novo ficar tão obstinadamen-

te a ouvir fado durante tantos dias seguidos ajudou a que 

toda essa alma e todo este espírito de fado se tivessem 

apurado e desenvolvido. Mas sim, penso que já se nasce 

com uma luzinha de fadista.

em criança cantava fados da Amália ou já na altura  

preferia não tocar, como hoje, no que foi feito por aquela 

que é uma das suas maiores referências no fado?

a minha primeira abordagem ao fado, as minhas  

inspirações e referências são essencialmente amália  

rodrigues, alfredo Marceneiro, lucília do carmo, Maria  

teresa de Noronha, Fernando Mauricio, carlos carmo, e por 

isso naturalmente que quando era mais jovem cantava  

fados destes grandes nomes.

tem dois irmãos, também fadistas. cantavam o fado 

juntos? e na escola, com os amigos?

Ouvíamos muita música juntos, eu era o mais velho, por 

isso acabava por ditar um bocado o que se ouvia no quar-

to, até porque o partilhávamos.  Ouvíamos muita música 

brasileira, beatles, stones… Não partilhava com nenhum 

amigo porque a minha geração não ouvia fado, muito  

menos com 14, 15 anos, quando gravei o meu primeiro disco. 

Por isso o fado era uma coisa à parte, fora da escola, muito  

vivida aos fins de semana, nas coletividades, com os  

meus pais.

cantou em casas de fado, salas nacionais, na europa e 

até nos estados unidos. Alguma destas atuações o marcou 

de forma especial?

Penso que quando se passa por uma grande sala 

fica sempre uma marca. claro que quando se canta em  

Fernando Mauricio, carlos carmo, and so naturally when i 

was younger i sang fado songs by these big names.

you have two brothers, who are also fado singers. Did 

you sing fado together? And at school, did you sing with 

your friends?

we listened to a lot of music together, i was the oldest, 

so this ended up dictating what we listened to in our 

shared bedroom. we listened to a lot of brazilian music, the  

beatles, the stones... i never shared my passion for fado 

with any of my friends because my generation did not  

listen to fado, especially at the age of 14 or 15, when  

i recorded my first record. so fado was a thing apart,  

something for outside of school, experienced intensely at 

the weekend, in groups, with my parents.

you have sung in casas de fado, portuguese venues, 

in europe and also in America. Have any of these per-

formances particularly affected you?

i think when you perform at a major venue it always  

affects you. Of course when you sing in Portugal, for  

Portuguese people, there is a chemistry and a complicity  
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Portugal, para portugueses, existe uma química e uma 

cumplicidade muito difícil de ultrapassar, mas isso não ex-

clui grandes momentos de forte empatia vividos em várias 

salas do mundo, como por exemplo na brooklyn academy 

of Music de Nova iorque ou no Theathre Maisonneuve em 

Montreal, salas onde atuei recentemente.

era mais fácil ou mais difícil subir ao palco quando  

começou a cantar profissionalmente, aos 16, 17 anos?

Muito mais difícil, não só porque era mais novo, e por 

isso mais imaturo, mas porque nessa altura, como disse, as 

pessoas da minha idade não ouviam fado. No fundo, era eu 

provavelmente a pessoa mais nova nas casas de fado onde 

cantava. convivi com uma, duas gerações acima da minha, 

a minha vida profissional foi feita com eles. e eu assisti ao 

preconceito todo que havia em relação ao fado e que hoje 

definitivamente deixou de existir.

no início da sua carreira tinha uma vida muito boémia, 

que entretanto se alterou. percebeu que teria de mudar  

de vida? 

Não sei se percebi que tinha de mudar de vida, ou se a 

vida é que me mudou. a vida boémia estava muito rela- 

cionada com o facto de cantar em casas de fado. a partir do 

momento em que deixei de o fazer, deixei de ter de passar 

as noites a trabalhar, com a rotina que isso implica, de  

deitar e acordar tarde. Hoje quando saio à noite é por  

prazer, e por isso, é mais raro.

o seu fado tornou-se diferente depois disso?

eu cresci muito nas casas de fado, e o meu processo de 

«aprendizagem» (se é esse o termo) passou por aí, e não 

podia ser o que é sem esse percurso. Mas o palco, e o facto 

de não passar pela rotina diária das casas de fado, também 

me fez seguramente ganhar outras coisas. até mesmo em 

termos de tempo, do tempo que tenho para refletir no meu 

trabalho e no caminho que me interessa seguir com o fado.

como vê os outros fadistas da sua geração e as novas 

abordagens que têm sido feitas ao fado?

Penso que têm surgido ideias engraçadas, todas elas  

legítimas desde que a essência do fado não desapareça. eu 

sou um tradicionalista do fado.

Quando poderemos esperar o lançamento de um  

novo álbum? 

em abril lançarei uma coletânea que será um balanço 

musical da minha carreira, posso adiantar que esse  

trabalho terá alguns inéditos. depois deste trabalho ser 

editado logo se verá que trabalho de originais será lançado 

a seguir, muitas ideias existem…

very difficult to get away from, but that does not pre-

clude great moments of powerful empathy experienced 

in several venues around the world, such as the brooklyn  

academy of Music in New york or the Theatre Maisonneuve 

in Montreal, venues in which i performed recently.

Was it easier or more difficult to take the stage when 

you began singing professionally at 16, 17 years of age?

Much more difficult, not just because i was younger, and 

therefore less mature, but also because at that time, as i 

said, people my age did not listen to fado. basically, i was 

probably the youngest person in the casas de fado i was 

singing in. i spent time with people one or two generations 

above me, my professional life took place with them. and 

i experienced all the prejudice there was against fado that 

today has ceased to exist for once and for all.

At the start of your career you lived a very bohemian 

life, which has since changed. Did you notice you needed 

to change your life?

i don’t know if i realised i had to change my life, or if it 

was life that changed me. The bohemian life had a lot to 

do with the fact that i was singing in casas de fado. From 

the moment i stopped doing so, i stopped having to spend 

the evenings working with the routine that this entails,  

having to go to bed late and get up late. today when i go 

out at night, i do so for pleasure, and so it happens much 

less often.

Did your fado become different after that?

i grew a great deal in the casas de fado, and my  

«learning» process (if that’s the word) took place there, 

and it could not be what it is without this route. but the 

stage, and the fact that i was no longer living the daily 

routine of casas de fado, also definitely brought me other 

things. also in terms of time, of the time i have to reflect on 

my work and on the path i want to follow with fado.

What do you think of other singers from your gen-

eration and of the new approaches that have been made  

to fado?

i think some clever ideas have come up, all valid as long 

as the essence of fado is not lost. i’m a fado traditionalist.

When can we expect the release of a new album?

in april i’m releasing a compilation album that will take 

musical stock of my career; i can say that this work will 

include some unreleased stuff. after this work comes out 

we’ll see what work of new songs will come out next, there 

are many ideas...
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«The conductor shakes his baton

And, languid and sad, the music erupts... »

(FERNANDO PESSOA)

The conductor waves his baton, and the bows of the vio-

las and violins are lifted high, ready to set loose passions. 

They are followed by cellos and double basses, harps, 

bassoons and oboes. clarinets, trombones and tubas. 

trumpets, kettledrums and flutes...all together they go so 

much further, reach deeper into the soul, without reason 

understanding why. Gravissimo sounds the lament, al-

legro sharply laughs, presto rushes out a flat, because the 

rhythm requires urgency. tempos, rhythms, music scores 

and staves, and women and men with music in their hands.

«O maestro sacode a batuta,   

E lânguida e triste a música rompe... »

(FERNANDO PESSOA)

sacode a batuta o maestro, já os arcos das violas e vio-

linos se erguem ao alto, prontos para libertarem paixões. 

seguem-se violoncelos e contrabaixos, harpas, fagotes e 

oboés. clarinetes, trombones e tubas. trompas, tímpanos 

e flautas… todos juntos chegam mais alto, mais dentro da 

alma, sem que a razão perceba porquê. Gravissimo soa o 

lamento, allegro ri-se um sustenido, presto apressa-se um 

bemol, porque o compasso pede urgência. tempos, ritmos, 

partituras e pautas, e mulheres e homens com música  

nas mãos.
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This is the berlin Philharmonic Orchestra. This and much 

more, because anything dedicated to the art of music since 

1882, and which has been considered one of the best in the 

world, can only be truly exceptional.

descended from another ensemble, the Bilse Kapelle, 

due to a series of problems 54 of its 70 musicians parted 

company and created their own orchestra, which went 

on to become the berlin Philharmonic Orchestra, a name 

given to it by Hermann wolff, who took on its management 

in 1887, creating stability and bringing with him Hans von 

bülow, a noted conductor / pianist who went on to enjoy a 

success story worldwide.

bülow was succeeded by arthur Nikisch and then by 

wilhelm Furtwängler. despite its concert hall being de-

stroyed during world war ii, the berlin Philharmonic  

Orchestra, though shaken, due to the loss of musicians, as 

assim é a Orquestra Filarmónica de berlim. isto e muito 

mais, porque, quem se entrega à arte da música desde 1882 

e já foi considerada uma das melhores do mundo, só pode 

ser verdadeiramente excecional. 

É descendente de uma outra formação, a bilse Kapelle, 

mas devido a problemas vários, 54 dos seus 70 músicos 

afastaram-se e criaram a sua própria orquestra que viria 

a chamar-se Orquestra Filarmónica de berlim, nome atri- 

buído por Hermann wolff, que assumiu a sua gestão em 

1887, criando estabilidade e trazendo Hans von bülow, um 

notável maestro/pianista que começou a gravar uma his-

tória de sucesso mundial.

a bülow sucedeu arthur Nikisch e, de seguida,  

wilhelm Furtwängler. apesar da sua sala de espetáculos 

ter sido destruída durante a ii guerra Mundial, a Orquestra  

Filarmónica de berlim, apesar de abalada, devido à perda 

a result of racial issues, continued its mission, under the 

baton of Furtwängler, followed by Herbert von Karajan,  

claudio abbado and, since 2002 until today, sir simon rat-

tle. in addition to being a talented conductor, rattle has 

been able to implement major innovations, such as the 

transformation of the Orchestra into a foundation, headed 

by Martin Hoffmann, which is aimed primarily at education.

The architecture and acoustics of the rooms of the  

berlin Philharmonic Orchestra have become models for 

many others around the world. today it is seen as an em-

blem of the city. in January 2009 the band opened a «vir-

tual concert hall» that allows people around the world to 

attend its performances.

sir rattle shakes his baton... and the music gives form to 

the silence...

de músicos, por questões raciais, continuou a sua missão, 

sob a batuta de Furtwängler, seguindo-se Herbert von  

Karajan, claudio abbado e, desde 2002 até à atualidade, 

sir simon rattle. além de um maestro talentoso, rattle  

conseguiu implementar grandes inovações, como a  

transformação da Orquestra numa fundação, dirigida por 

Martin Hoffmann, que visa essencialmente a educação.

a arquitetura e a acústica das salas da Orquestra  

Filarmónica de berlim tornaram-se modelos para muitas 

outras em todo o mundo. Hoje é vista como um emblema 

da cidade.  em janeiro de 2009 a orquestra inaugurou uma 

«sala de concertos virtuais» que permite que pessoas do 

mundo todo possam assistir às suas apresentações.

sir rattle sacode a batuta… e a música dá forma  

ao silêncio…
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António Rebelo de SouSA
Economista
Economist

Na sequência das contribuições teóricas de John Muth, 

muitos autores procuraram aprofundar a teoria das «ex-

pectativas racionais».

Na teoria económica passou-se a pressupor o compor-

tamento racional dos agentes económicos, esquecendo-

-se algumas das contribuições teóricas de Keynes e, curio-

samente, da própria escola austríaca.

acontece, todavia, que grande parte do comportamen-

to dos consumidores e dos investidores é um «compor- 

tamento de imitação» dos agentes de referência.

tal explica a relevância da componente psicológica e 

do que gosto de designar de «comportamento Ftl-Follow 

the leader».

de facto, a grande generalidade das empresas tende a 

comparar-se com uma ou duas empresas de referência, 

reconduzindo o seu comportamento à imitação do compor- 

tamento dessa ou dessas empresas.

e existem, pelo menos, três tipos de «comportamen-

to Ftl», a saber, o comportamento Ftl com informação 

incompleta, o comportamento Ftl com desfasagem 

decional e o comportamento Ftl com manipulação, 

sendo, todavia, certo que, em qualquer circunstância, se 

apresenta relevante que o estado desempenhe um pa-

pel regulador, criando condições para um maior acesso à 

informação, evitando excessos de concentração resul-

tantes de externalidades em cadeia e dificultando os con-

luios e a cartelização, sempre que os mesmos prejudiquem 

os consumidores.

daí que faça sentido considerar-se que existe vantagem 

na regulação dos mercados, podendo, inclusive, o estado 

desempenhar um papel supletivo em relação à própria ati-

vidade empresarial quando se está confrontado com um 

problema de falta de liderança, criando centros de pesqui-

sa, incentivando a investigação, informando, facilitando as 

parcerias e utilizando organismos que operem na área do 

capital de risco.

daí que faça sentido evitar-se quer o fundamentalismo 

dirigista e estatizante, quer o fundamentalismo liberal puro.

É o que nos diz a ciência e o bom senso.

Nem mais, nem menos...

 

Do Comportamento FTL 

About FTL Behaviour
in light of the theoretical contributions of John Muth, 

many authors have sought to expand on the theory of «ra-

tional expectations».

in economic theory, the rational behaviour of economic 

agents has started to be assumed, with some of the theo-

retical contributions of Keynes forgotten and, interestingly, 

those of the austrian school itself.

it turns out, however, that much of the behaviour of con-

sumers and investors is an «imitation behaviour» of the 

leading agents.

This explains the relevance of the psychological com-

ponent and of what i like to refer to as «Ftl (Follow the 

leader) behaviour». 

in fact, the vast majority of companies tend to compare 

themselves to one or two leading companies, extending 

their behaviour to the imitation of the behaviour of this or 

these companies.

and there are at least three types of «Ftl behaviour», 

namely, Ftl behaviour with incomplete information, Ftl 

behaviour with decisional delay and Ftl behaviour with 

manipulation, while remaining nevertheless certain that, 

in any case, it is significant that the state plays a regulatory 

role, creating conditions for greater access to information, 

avoiding concentration excesses resulting from spiralling 

externalities and hindering collusion and cartelisation, 

whenever these may harm consumers.

it therefore makes sense to consider that there are ad-

vantages to market regulation, and  that the state may 

even play a supplementary role with relation to business 

activity itself when it is faced with a problem of lack of 

leadership, creating research centres, encouraging 

research, informing, facilitating partnerships and using 

institutions working in the field of venture capital.

it thus makes sense to avoid authoritarian and statist 

fundamentalism, or pure liberal fundamentalism.

This is what science and common sense tells us.

Nothing more, nothing less...

OPINIãO \\ OPINION
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senhoras do Vinho
As Herdeiras de Baco

The Heiresses of Bacchus
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA

NEGóCIOS \\ BUSINESS

une-as o facto de serem mulheres, portuguesas, e de se 

terem rendido aos encantos do vinho. são 12 jovens de su-

cesso com idades compreendidas entre os 26 e os 40 anos, 

herdeiras de importantes casas vinícolas, que carregam 

simultaneamente o peso da responsabilidade e os delei-

tes da glória. têm em comum o espírito empreendedor, a 

dedicação e a persistência que constituem a nova geração 

de mulheres do vinho, honrando diariamente o legado de 

baco, soprando a expressão dos seus terroirs e do vinho 

português por esse mundo fora. 

cada uma guarda na memória a forma como se apai-

xonou pelo vinho, tendo a maioria crescido com a lem-

brança de dias felizes passados entre vinhas e adegas, 

ainda crianças, e das valiosas influências dos seus pais e 

avós. «Há todo o peso de conseguir provar todos os dias  

que somos merecedoras desse legado», diz a enóloga  

catarina vieira da Herdade do rocim, desvalorizando o  

facto de ser uma mulher numa área onde os homens  

imperaram desde sempre. rita Nabeiro, à frente dos  

destinos da adega Mayor, acredita que «as mulheres trou-

xeram uma nova sensibilidade e experimentalismo a um 

universo tradicionalmente masculino» enquanto que rita 

Fino Magalhães, do Monte da Penha, confidencia em tom 

sorridente que «existe um enorme respeito pelas mu-

lheres no mundo dos vinhos, até porque somos melhores  

provadoras». Já Maria Manuel Maia, responsável pe-

las quintas da Poças no douro, confessa ter sentido al-

gum preconceito, sobretudo no início da sua ainda jovem  

carreira, «mas quando as pessoas começam a dar provas 

do seu trabalho, essas coisas ultrapassam-se».

Não se cansando de arrecadar medalhas nos mais  

reconhecidos concursos internacionais de vinhos, o  

néctar português tem dado cartas um pouco por todo  

o mundo. apesar da importância da consolidação do 

mercado nacional, estas mulheres estão sobretudo de 

olhos postos na exportação. liderado pela europa, brasil,  

angola e estados unidos da américa, o volume de  

exportações destas casas vinícolas ultrapassa em  

média os 60%, estando os mercados asiáticos também na  

sua mira.

É praticamente unânime que a qualidade e o reco- 

nhecimento dos vinhos portugueses têm vindo a crescer, 

mas «ainda não são um top of mind e temos muito tra-

balho nesse sentido», diz Francisca van Zeller, relações  

públicas na bacalhôa, convicta de que é importante  

formar as pessoas para o consumo do vinho. sandra  

tavares da silva, enóloga da Quinta de chocapalha,  

The fact that they are women, Portuguese, and that they 

have surrendered to the charms of wine unites them. There 

are 12 successful young women, aged between 26 and 40 

years, heiresses to major wine estates, who simultane-

ously carry the weight of responsibility and enjoy the  

delights of glory. They share the entrepreneurial spirit,  

dedication and persistence that make up the new gen-

eration of wine women, daily honouring the legacy of  

bacchus, setting free the expression of their terroirs and of 

Portuguese wine throughout the world.

each of these women can remember just how they fell 

in love with wine, with most of them having memories 

of happy days spent between vineyards and wineries, 

while still children, and of the priceless influences of their  

parents and grandparents. «There is the pressure of having 

to prove every day that we are worthy of that legacy,» says 

winemaker catarina vieira from the Herdade do rocim 

estate, playing down the fact of being a woman in a field 

in which men always ruled the roost. rita Nabeiro, at the 

helm of adega Mayor, believes that «women have brought 

a new sensitivity and experimentalism to a traditionally 

male universe», while rita Fino Magalhães, from Monte da 

Penha, gleefully confides that «there is a huge respect for 

women in the wine world, because we are better tasters». 

as for Maria Manuel Maia, in charge of the Poças estates 

in the douro, she confesses to having felt some prejudice, 

especially early in her still short career, «but when peo-

ple start to demonstrate how they work, these things are  

soon forgotten».

relentlessly adding to its medal tally in leading inter-

national wine competitions, Portuguese wine has made 

its mark all over the world. despite the importance of con-

solidating the domestic market, these women have their 

eyes focused primarily on exports. led by europe, brazil, 

angola and the united states, the export volume of these 

wineries exceeds 60% on average, while asian markets are 

also in their sights.

it is virtually unanimous that the quality and recogni-

tion of Portuguese wines have been growing, but «they 

still aren’t the first to come to mind and we have a lot of 

work to do in this regard,» says Francisca van Zeller, head 

of public relations at bacalhôa, believing that it is impor-

tant to instruct people about wine consumption. sandra 

tavares da silva, winemaker at Quinta de chocapalha, 

believes that the greatest challenge facing them is «to 

win over international consumers and gain their loyalty». 

rita, granddaughter of the chairman of the Nabeiro - delta 
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acredita que o grande desafio que se impõe é «conquis-

tar o consumidor internacional e fidelizá-lo». rita, a neta 

do presidente do grupo Nabeiro - delta cafés, defende que 

se deveria incentivar mais o consumo de vinho a copo, ao 

passo que rita Fino Magalhães acredita na necessidade 

de haver uma força comercial «bastante mais agressiva» 

e mais associativismo, visão igualmente partilhada por  

teresa barbosa dos vinhos Ninfa: «como país pequeno 

que somos, temos de trabalhar em cooperação». luísa  

amorim, diretora geral da Quinta Nova de Nossa senhora 

do carmo, vai mais longe sugerindo que «todos os pro-

dutores portugueses coloquem a palavra ‘Portugal’ na 

frente do rótulo, como fazem os argentinos, os chilenos e  

os australianos». 

Não obstante, Madalena sacadura botte, que há seis 

anos abraçou a Quinta da bica, admite: «há muitos  

produtores que dizem que o vinho português não é  

conhecido lá fora, mas eu não partilho dessa opinião». 

«temos inclusivamente recebido espontaneamente vários 

cafés group, argues that we should encourage more  

consumption of wine by the glass, while rita Fino  

Magalhães believes in the need for «very much more  

aggressive» commercial strength and more associa-

tions, a perspective also shared by teresa barbosa from 

Ninfa wines: «as we are a small country, we have to work  

in cooperation». luisa amorim, managing director of  

Quinta Nova de Nossa senhora do carmo, goes even further,  

suggesting that «every Portuguese producer put the word 

‘Portugal’ on their wine labels, as the argentines, chileans 

and australians do».

Nevertheless, Madalena sacadura botte, running the 

Quinta da bica estate for the last six years, admits: «There 

are many producers who say the Portuguese wine is not 

known abroad, but i do not share that view». «we have 

even received several international contacts without 

seeking them», adds the descendant of the legendary 

Ferreirinha and great-great-great-granddaughter of one of 

the major driving forces behind the dão region.

TERESA BARBOSA, NINFA (JOãO M BARBOSA) RITA FINO MAGALHãES, MONTE DA PENHA    

MADALENA SACADURA BOTTE, qUINTA DA BICA SANDRA TAVARES DA SILVA, qUINTA DE CHOCAPALHA

CATARINA VIEIRA, HERDADE DO ROCIM    RITA CARDOSO PINTO, qUINTA DO PINTO    
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contactos internacionais», acrescenta a descendente da 

lendária Ferreirinha e tetraneta de um dos grandes impul-

sionadores da região do dão.

a sofisticação do mercado e a exigência dos consu- 

midores é também partilhada por estas mulheres. Mafalda 

guedes, gestora da Herdade de Peso, uma das marcas do 

portefólio do grupo sogrape, atualmente presidido pelo seu 

pai, acredita que apesar da conjuntura económica, têm de 

se arranjar formas para «estimular o consumo do vinho 

e para que este seja essencial na vida das pessoas». «Há 

que arregaçar as mangas e trabalhar, reinventar, sair da 

nossa zona de conforto», diz rita cardoso Pinto, responsá-

vel pela Quinta do Pinto.

saudosista do espírito do vigneron que na sua opinião 

se tem vindo a perder, Maria castro, enóloga da Quinta da 

Pellada, acredita que «se não existir uma ideia do estilo de 

vinho que se procura, nunca se consegue fazer nada de  

realmente bom e genuíno», ambicionando um dia  

«conseguir criar um vinho perfeito, se é que ele existe!».

The sophistication of the market and the discerning  

nature of consumers are also shared by these women. 

Mafalda guedes, manager of Herdade de Peso, one of the 

brands in the portfolio of the sogrape group, currently 

chaired by her father, believes that despite the economic 

situation, they have to find ways to «stimulate the  

consumption of wine and for this to be essential in  

people’s lives». «we have to roll up our sleeves and 

work, reinvent, step outside our comfort zone,» says rita  

cardoso Pinto, head of the Quinta do Pinto estate.

Nostalgic of the vigneron spirit, which in her opinion 

has been lost, Maria castro, winemaker at Quinta da  

Pellada, believes that «if there is no idea of   the style of  

wine in demand, you can never do anything really good  

and genuine», and hopes one day «to be able to create a  

perfect wine, if such a thing exists!»

RITA NABEIRO, ADEGA MAYOR    LUÍSA AMORIM, qUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO    MAFALDA GUEDES, HERDADE DO PESO (SOGRAPE)    FRANCISCA VAN zELLER, BACALHÔA    

MARIA MANUEL MAIA, POÇAS      MARIA CASTRO, qUINTA DA PELLADA    

© DR © DR
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«Estamos interessados 

em gerir novas unidades»
«We are interested in managing new hotels»
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Nascido em 2012 da fusão dos grupos hoteleiros lágrimas 

e alexandre de almeida, o grupo Thema Hotels&resorts 

compreende hoje dez hotéis e dois restaurantes situados 

nos mais nobres locais do território português. apesar de 

ter criado uma marca nova, o grupo orgulha-se de ser o 

mais antigo na hotelaria nacional ou não datasse o seu pri-

meiro hotel de 1917. Miguel Júdice – copresidente do grupo 

que contempla no seu espólio algumas das mais emble-

máticas unidades do país, entre as quais o bussaco Palace, 

a Quinta das lágrimas e o infante sagres Palace – espera 

um moderado crescimento para 2013, estabelecendo como 

prioridades a consolidação da marca e o fortalecimento da 

presença online.

created in 2012 from the merger of the lágrimas 

and alexandre de almeida hotel groups, the Thema 

Hotels&resorts group now comprises ten hotels and two 

restaurants located in Portugal’s finest locations. despite 

having created a new brand, the group prides itself on  

being the nation’s oldest given that its first hotel dates 

back to 1917. Miguel Júdice - co-chairman of the group 

which features some of the country’s most iconic hotels 

in its collection, including the bussaco Palace, the Quinta  

das lágrimas and the infante sagres Palace – expects 

moderate growth for 2013, while naming brand consoli-

dation and strengthening online presence as priorities.
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Foi com o intuito de criar sinergias entre ambas as  

empresas e de obter uma maior cobertura geográfica que 

os grupos lágrimas e alexandre de almeida iniciaram em 

2008 um processo que viria a culminar quatro anos depois 

no Thema Hotels&resorts. «a fusão está consolidada e 

estamos agora a avançar para a gestão de novas unidades 

que se queiram juntar à nossa marca», afirma Miguel  

Júdice, enquanto confessa que a escolha do nome  

«Thema» foi inspirada na singularidade de cada unidade 

do grupo.

recebendo em média 40% de hóspedes portugueses 

e 60% internacionais – sobretudo vindos de espanha,  

França, alemanha, brasil e reino unido –, é a lendária 

Quinta das lágrimas a que mais peso tem na faturação do 

grupo, que atualmente ronda os 16 milhões de euros.

Prevendo que 2013 traga inúmeros desafios ao nível 

do mercado interno, a estratégia Thema para alcançar o  

esperado crescimento de 3% das receitas passa por  

apostar no exterior e na presença web em mercados 

e segmentos promissores. Nos últimos anos, o incre- 

mento das vendas online tem sido determinante, enten-

dendo Miguel Júdice que «estar na linha da frente mundial 

em termos de presença online é vital para um pequeno 

país como o nosso». além disso, o grupo confirma o inte-

working towards the creation of synergies between  

the two companies and achieving greater geographic  

coverage, the lágrimas and alexandre de almeida groups 

began a process in 2008 that would culminate four years 

later in Thema Hotels&resorts. «The merger has been 

completed and we are now looking towards the mana-

gement of new hotels that want to join our brand,» says 

Miguel Júdice, before admitting that the choice of the 

name «Thema» was inspired by the uniqueness of each 

hotel in the group.

welcoming on average 40% Portuguese and 60%  

international guests – primarily from spain, France,  

germany, brazil and the uK –,the legendary Quinta das 

lágrimas is the group’s leading hotel, with a current  

revenue standing at 16 million euros.

Predicting that 2013 will bring many challenges when it 

comes to the home market, Thema’s strategy to achieve 

the expected growth of 3% in revenue involves focusing 

on foreign clients and on internet presence in promising 

markets and segments. in recent years, the growth of  

online sales has proved decisive, with Miguel Júdice  

believing that «being at the world forefront in terms of 

online presence is vital for a small country like ours». in 

addition, the group is interested in managing new hotels, 

resse em gerir novas unidades, apesar de não tencionar 

fazer aquisições nem expandir-se para outros países, «a 

menos que apareça uma proposta muito interessante e 

com parceiros sólidos», partilha o copresidente do grupo 

que hoje emprega cerca de 350 colaboradores.

acreditando que os principais fatores de diferenciação 

do portfólio Thema se prendem com a localização e com 

a riqueza patrimonial das unidades que o constituem,  

Miguel Júdice confidencia que a tradição de hospitalidade 

está no topo da lista dos valores do grupo: a ideia é que «os 

hóspedes se sintam genuinamente em casa».

although has no plans for making new acquisitions or  

expanding into other countries, «unless a very interesting 

proposal comes along, with solid partners», explains 

the co-chairman of the group that today employs about  

350 employees.

believing that the main factors that set the Thema  

portfolio apart include location and the rich heritage of 

its hotels, Miguel Júdice confides that the tradition of  

hospitality tops the list of the group’s values: the idea is 

that «guests really do feel at home».
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josé 
Fernandes

«O segmento premium é o que mais tem crescido»
«The premium segment has enjoyed 

the most growth»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ACH BRITO
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com uma história de quase cem anos, a ach brito não 

se perdeu no tempo. soube antes adaptar-se ao mercado, 

alargar a sua oferta e expandir-se por mais de 50 países, 

sem nunca deixar para trás a tradição e a autenticidade 

que lhe deram um lugar no pódio das saboarias mundiais. 

apesar de atuar em várias frentes, a claus Porto – gama 

de luxo da empresa portuguesa – é a que tem apresentado 

um maior crescimento e a que tem merecido a preferên-

cia de personalidades como Oprah winfrey, Madonna ou  

george clooney.

José Fernandes, atual diretor-geral e administrador da 

casa fundada em 1918 pelos irmãos affonso e achilles de 

brito, já o era há quatro anos quando a empresa adquiriu 

a sua única concorrente nacional, a saboaria e Perfumaria 

confiança. da fusão das duas mais antigas fábricas de 

sabonetes da Península ibérica resultou um grupo mais 

sólido, que passou a operar transversalmente em todos os 

segmentos de mercado com um crescente volume de ne-

gócios que se estima, em 2012, de cinco milhões de euros.

citamos a christian lacroix (Paris), a liberty (londres), 

a saks (Nova iorque), a lane crawford (Hong Kong) como 

poderíamos citar tantos outros espaços e países desti-

natários destes tesouros perfumados vestidos de nobres 

ilustrações. embora as exportações absorvam já cerca de 

40% das vendas, a ambição do grupo leva-o mais longe, 

reconhecendo o seu administrador que «há sempre mer-

cados aliciantes e interessantes à espera de serem con-

quistados», enumerando, por exemplo, o Japão.

with a history dating back almost a hundred years, 

ach brito has not been lost in time. it has managed rather 

to adapt to the market, increasing its product range and 

expanding out to more than 50 countries without ever 

leaving behind the tradition and authenticity that gave it 

a place on the podium of world soap makers. despite op-

erating on several fronts, Claus Porto – the luxury range 

of the Portuguese company – is the one that has dem-

onstrated the most growth and that has earned the cus-

tom of personalities such as Oprah winfrey, Madonna and  

george clooney.

José Fernandes, current managing director and admin-

istrator of the house founded in 1918 by brothers affonso 

and achilles de brito, already held this post four years ago 

when the company acquired its only national competitor, 

soap and perfume manufacturer confiança. The merger of 

the two oldest soap factories in iberia resulted in a stronger 

group, which now operates across all market segments with 

a growing turnover estimated at five million euros for 2012.

we could list christian lacroix (Paris), liberty (london), 

saks (New york), lane crawford (Hong Kong), just as we 

could many other outlets and countries to which these fra-

grant treasures, decorated with fine illustrations are sent. 

although exports already count for about 40% of sales, 

the group’s ambition sees it going further, with its admin-

istrator recognising that «there are always attractive and 

interesting markets waiting in the wings to be conquered», 

giving Japan as just one example.

© António Silva
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ao revivalismo do retro e do vintage a que hoje se assis-

te, tanto em termos de design como de estilo de vida, José 

Fernandes acrescenta a «democratização da informação» 

como fator determinante para o incremento, dentro e fora 

do país, da procura de produtos de higiene pessoal de luxo. 

reconhece, todavia, a unicidade e a particularidade deste 

mercado: «estes consumidores são extremamente fiéis às 

marcas, mas são também muito exigentes e curiosos em 

relação às mesmas. É um mercado que se mantém, graças 

à enorme qualidade, autenticidade e exclusividade dos 

seus produtos». talvez por este motivo, o maior desafio 

com que a empresa hoje se depara no segmento de topo 

seja mesmo o da «cópia».

Mas por muito que outros tentem, nunca irão lá chegar... 

pois desde o fabrico, à rotulagem, ao embalamento manual 

de cada produto, tudo é realizado artesanalmente nas ins-

talações da ach brito em vila do conde. inquantificável é o 

romantismo intrínseco a esta arte que encerra um século 

de sabedoria, de aperfeiçoamento e de amor, que doravan-

te anseia tão-somente «inovar, conquistar e ser feliz».

to the revival of retro and vintage currently being ex-

perienced, both in terms of design and lifestyle, José 

Fernandes adds the «democratisation of information» as 

a determining factor for the increase, inside and outside 

the country, in the demand for luxury toiletries. He rec-

ognises, however, the uniqueness and particularity of this 

market: «These consumers are extremely brand-loyal, but 

they are also very demanding and curious with relation to 

brands. it is a market that continues, thanks to the sheer 

quality, authenticity and exclusivity of its products». Per-

haps for this reason, the greatest challenge that the com-

pany faces today in the top segment is that of «copies».

but however much others may try, they will never 

manage it... because, right from manufacture, to labelling, 

to the hand packing of each product, everything is done 

manually at ach brito’s premises in vila do conde. The ro-

manticism inherent to this art is impossible to quantify; an 

art that involves a century of wisdom, perfecting and love 

that henceforth yearns only «to innovate, conquer and 

be happy».
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Portugal vive uma crise singular; a meio da ‘ponte’, sem 

política cambial e monetária, com uma dívida pública que 

supera os 120% do Pib (e com uma enorme dívida privada), 

o país debate-se com problemas estruturais de compe-

titividade que procura debelar, depois de 25 anos de per-

tença à união europeia, e de um ajustamento progressivo 

da sua economia a uma nova realidade: fazer parte de um 

perímetro monetário forte, com uma pauta aduaneira que 

se estende do atlântico até às fronteiras da antiga união 

soviética. O país enfrenta de forma dura o resultado des-

te embate; o discurso da culpa própria pode expiar alguns 

dos nossos pecados, mas não resolve, nem fundamenta, o 

essencial do problema: Portugal foi um dos grandes derro-

tados do alargamento a leste; e foi dos estados-membros 

que mais viu o seu tecido produtivo exposto às novas im-

portações da união europeia. 

O défice e a dívida são só a expressão mais evidente de 

um ‘abanão’ competitivo que um euro forte – que chegou a 

1,6 dólares em 2008, em plena crise do Subprime – tornou 

mais evidente; e será ele próprio uma ‘barreira’ a todas as 

tentações de empobrecimento e regresso a um passado 

que só as desvalorizações do escudo suportavam. 

Mas Portugal tem futuro; tem o futuro que nós conse-

guirmos construir na europa; com os recursos que con-

seguirmos captar do exterior (ide), com as exportações 

das nossas PMes, com uma política económica europeia, 

onde os excedentes de uns possam reequilibrar os défices 

de outros, onde a solidariedade dê aos países do sul, e a 

Portugal em particular, um caminho para sair desta crise. 

com uma moeda para todos; e não só para os países do 

Norte. e é esta que deve ser no essencial a nossa agenda. 

 

Portugal Tem de Ter Futuro 

Portugal Has to Have a Future
Portugal is experiencing a singular crisis; half way 

across the ‘bridge’, without an exchange rate and mon-

etary framework, with a public debt that exceeds 120% of 

gdP (and with a huge private debt), the country is facing 

structural competitiveness problems that it is seeking to 

overcome, after 25 years of membership in the european 

union, and of a progressive adjustment of its economy to 

a new reality: being part of a strong monetary boundary, 

with a customs tariff that stretches from the atlantic to the 

borders of the former soviet union. The country faces the 

result of this struggle full on; the argument of our own fault 

can go to expiate some of our sins, but it does not solve, 

nor back up, the essential behind the problem: Portugal 

was one of the big losers of expansion to the east; and it 

has been one of the member states to have most seen its 

productive fabric exposed to new eu imports.

The deficit and debt are only the most obvious expres-

sion of a competitive ‘shakeup’ that a strong euro – which 

reached $1.60 in 2008, at the height of the subprime crisis 

- made more obvious; and it will be itself a ‘barrier’ to every 

temptation of impoverishment and the return to a past 

that only the devaluation of the escudo supported.

but Portugal has a future; it has the future we manage to 

build in europe; with the resources that we can collect from 

abroad (Fdi), with exports of our sMes, with a european 

economic policy, where the excess of some can rebalance 

the deficits others, where solidarity gives southern coun-

tries, and Portugal in particular, a way out of this crisis. with 

one currency for all; and not just for the countries of the 

North. and this is essentially what our agenda should be.
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Na Boca de um Vulcão
In the Mouth of a Volcano
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Já imaginou acordar quase no meio de um vulcão? 

Não se alarme, porque este está extinto há muitos e mui-

tos anos. Não fosse a vegetação densa que aqui nasce e  

renasce; não fossem as cerca de 30 mil espécies de animais 

que aqui habitam; não fossem estas estradas poeirentas 

que se precipitam em espiral pela cratera gigante adentro, 

e este local assemelhar-se-ia a uma paisagem lunar.

bem perto da cratera, coabita amigavelmente com a  

envolvência o andbeyond Ngorongoro crater lodge que, 

apesar de luxuoso, não descura jamais a natureza e as 

gentes locais, adotando o lema «cuidar a terra. cuidar os 

animais selvagens. cuidar o povo».

a arquitetura do lodge é inspirada nas casas das tribos 

Massais, mas lá dentro, quer nos espaços comuns, quer 

na intimidade das 30 suítes, nada foi deixado ao acaso,  

lembrando um autêntico palácio africano, recheado de 

fausto e de mimos. a decoração, os serviços disponíveis, 

Have you ever imagined waking up almost in the middle 

of a volcano? don’t be alarmed, i’m talking about one that 

has been extinct for many years. Hence the dense vege-

tation that grows and abounds here; hence the 30,000  

species of animals that live here; hence the dusty roads 

that spiral steeply down inside the giant crater, and this 

site resembling a lunar landscape.

very close to the crater, the andbeyond Ngorongoro  

crater lodge amicably cohabits with the surroundings, 

and in spite of its luxury, it never neglects nature and local 

people, adopting the slogan «care of the land. care of the 

wildlife. care of the people».

The architecture of the lodge is inspired by the houses 

of Masai tribes, but inside, whether in the communal 

spaces, or in the privacy of the 30 suites, nothing has 

been left to chance, bringing to mind a real african palace,  

full of splendour and pampering. The décor, the services 
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a simpatia de quem os presta fá-lo-ão sentir-se muito  

especial. as atividades são muitas, entre as quais a pos-

sibilidade de fazer um safari ao fundo da cratera, onde os 

animais selvagens e raros se deixam ver e captar pelas  

objetivas. entre os momentos de surpresa e fascinação, 

ser-lhe-á servido um almoço em jeito de piquenique,  

repleto de iguarias suculentas.

Preparado para viver este sonho? então é para a  

tanzânia que tem de ir, para a Área de conservação da  

cratera de Ngorongoro, no norte do país. Fica lá no alto,  

porque sonho que é sonho custa a alcançar! se não fosse 

um vulcão, se não tivesse entrado em erupção em tempos 

distantes, seria o ponto mais alto de África, ultrapassando 

o Monte Kilimanjaro. «asa, mais alto, mais alto, mais!» 

(Fernanda de castro).

available, the friendliness of those who provide them will 

make you feel very special. The activities are varied and 

include the possibility of going on a safari to the bottom 

of the crater, where rare wildlife can be seen and captured  

on camera. The many moments of surprise and  fas- 

cination you experience include a picnic lunch, rich with 

succulent delicacies.

are you ready to live this dream? if so then you need to 

go to tanzania, to the Ngorongoro conservation area, in the 

north of the country. stay up there, because this is a dream 

worth making true! if it was not a volcano, if it had not 

erupted long ago, it would be the highest point in africa, 

surpassing even Mount Kilimanjaro. «Fly, higher, higher 

and higher!» (Fernanda de castro).
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É o quarto país mais pequeno da união europeia, em 

termos de área, mas fica no coração da europa, fazendo 

fronteira com a croácia, itália, Áustria e Hungria, sendo um 

excelente ponto de partida para visitar o velho continente.

Para onde quer que nos viremos, tudo é verde, com  

laivos de outras cores, ditadas, sobretudo, pela vontade das 

estações; para onde quer que vamos, as paisagens mudam 

de feições, uma diversidade que encontra poucos rivais 

no mundo inteiro e que permite os mais variados tipos de 

atividades recreativas. Para além do Mar adriático, o país é 

cruzado por imensos rios de águas puras e cristalinas.

it is the fourth smallest country in the european union 

in terms of area, but it lies in the heart of europe, sharing 

its borders with croatia, italy, austria and Hungary, making 

it an excellent starting point for visiting the Old continent.

wherever you turn, everything is green, with splashes 

of other colours, dictated primarily by the whims of the 

seasons; wherever you go, the landscapes change their 

features, with a diversity that knows few rivals around 

the world and allows for a varied range of recreational  

activities. in addition to the adriatic sea, the country  

is crisscrossed by huge rivers of pure and crystal  

clear waters.

ljubljana, a capital, é uma cidade europeia de tama-

nho médio – dizem que feita à medida do Homem –, mas 

pode oferecer tudo o que têm as grandes metrópoles, pre-

servando, ainda, a amabilidade das pequenas vilas. aqui,  

cruzam-se culturas de leste e Oeste e o antigo entrela- 

ça-se de forma harmoniosa com o novo. É casa de nume-

rosos teatros, museus e galerias, e é também conhecida 

por ter uma das mais antigas filarmónicas do mundo. No 

verão, as esplanadas que se abeiram do rio ljubljanica  

e inseridas no centro histórico enchem-se de gente:  

universitários, homens e mulheres de negócios e turistas 

que dali partem à descoberta do país.

ljubljana, the capital, is a medium-sized european city – 

they say it is made to fit man – but can offer everything 

you find in major cities, while preserving the friendliness 

of small towns. Here we find a melting pot of eastern and 

western cultures, where the ancient is interwoven har-

moniously with the new. it is home to many theatres,  

museums and galleries, and is also known for having one 

of the oldest philharmonic orchestras in the world. in the 

summer, the terraces overlooking the river ljubljanica 

and dotted around the historic centre are packed with  

people: students, business men and women and tourists, 

who head off from here to discover the rest of the country.
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Most of the Julian alps area is part of the triglav  

National Park. close by we find bled, a tourist town known 

around the world for offering the most varied possibilities 

for all kinds of recreation, convention halls, casinos and 

golf courses. Nearby, there are ski slopes, mountain biking 

trails, the possibility to go paragliding and mountaineering. 

in Planica, every year ski jump competitions are organised 

in which the best athletes in the world take part.

a maior parte da zona dos alpes Julianos faz parte do 

Parque Nacional de triglav. Perto deste, fica bled, a vila  

turística mundialmente conhecida por oferecer as mais 

variadas possibilidades para todo o tipo de recreio, salas de 

congressos, casinos e campos de golfe. Nos arredores, há 

pistas de ski, trilhos para ciclismo de montanha, a possibi-

lidade de praticar asa-delta e alpinismo. em Planica, todos 

os anos se organizam competições de saltos de ski em que 

participam os melhores atletas do mundo.
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a costa eslovena tem cerca de 47 km e nela ficam as 

cidades de Piran, izola e Koper que ostentam uma ima-

gem medieval. devido ao seu caráter algo misterioso, a 

região calcária eslovena, Kras, é uma das mais visitadas. O 

calcário e a água cavam buracos, desvendam nascentes, 

fossos, criando numerosos abismos e grutas cársicas, au-

tênticos tesouros naturais.

Na zona de Kras, situa-se também lipica, berço de uma 

famosa quinta de cavalos, criadora de uma reconhecida 

raça equídea. Hoje em dia, existe uma reputada escola de 

equitação, palco internacional das tradicionais compe- 

tições de equitação desportiva.

estando na eslovénia, pode começar o dia nas mon- 

tanhas, continuar pelas quintas e vales, ou talvez na  

costa adriática, e, antes do fim do dia, usufruir dos prazeres 

de um spa termal. Pode provar os 24 tipos de gastronomia 

e alguns dos vinhos provenientes dos seus 14 distritos  

vínicos (Maribor é uma das grandes regiões vitivi- 

nícolas). esta incrível diversidade de paisagens faz da  

eslovénia uma mistura atrativa de sofisticação urbana e  

graciosa rusticidade.

The slovenian coast covers some 47 kilometres, along 

which stand the towns of Piran, izola and Koper, all  

medieval in their make-up. given its somewhat mysteri-

ous character, the slovenian limestone region of Karst 

is one of its most visited. water carves out holes in the  

limestone, uncovers springs, gaps, creating numerous 

shafts and karst caves, authentic natural treasures.

The area of Karst is also home to lipica, birthplace of a 

famous stud farm, where the famous lipizzaner horse is 

bred. Nowadays, there is a highly regarded riding school, the 

stage of international competitions in traditional eventing.

as this is slovenia, you can start the day in the moun-

tains, continue through estates and valleys, or perhaps 

along the adriatic coast, and, before the end of the day, 

enjoy the pleasures of a thermal spa. you can taste the 24 

types of cuisine and some of the wines from its 14 wine-

growing districts (Maribor is one of the great wine regions).

this incredible diversity of landscapes makes  

slovenia an attractive blend of urban sophistication and 

rustic charm.
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sonG saa  
Santuário Secreto\\ Secret Sanctuary
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WELLNESS & SPA

Far from the chaos of major cities, two unexplored  

islands rest peacefully side by side. Known locally as song 

saa, which in Khmer means «the lovers», the islands  

of Koh Ouen and Koh bong are part of the pristine  

Koh rong archipelago, in cambodia, a private paradise  

yet undiscovered.

it is here, in this tropical oasis, that we find the song 

saa Private island resort, a place of pure tranquillity that 

blends harmoniously with its surroundings and reflects 

the natural beauty of the archipelago.

in this retreat, where there is no place for haste, peace 

and quiet is more than just an intention, it is an essential 

principle. each day, the song saa sanctuary team, respon-

sible for the resort’s spa and well being initiatives, devote 

themselves to treating guests to rejuvenating experiences, 

to provide them with a delicious and constant balance  

longe do caos das grandes metrópoles, duas ilhas inex-

ploradas descansam serenamente lado a lado. conhecidas 

localmente como song saa, que em Khmer significa «os 

namorados», as ilhas Koh Ouen e Koh bong fazem parte do 

intocado arquipélago Koh rong, no camboja, um paraíso 

privado ainda por descobrir. 

É aqui, neste oásis tropical, que encontramos o song saa 

Private island resort, um espaço de pura tranquilidade que 

se funde harmoniosamente com o ambiente circundante e 

reflete a beleza sem artifícios do arquipélago. 

Neste refúgio, onde a pressa não tem lugar, a quietude é 

muito mais do que um propósito, é um princípio essencial. 

diariamente, a equipa do song saa sanctuary, responsável 

pelas iniciativas de wellness e bem-estar do resort, dedi-

ca-se a presentear os hóspedes com experiências rejuve-

nescedoras, no sentido de lhes proporcionar um delicioso 
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between mind, body and soul. breaking away from the  

traditional spa concept, centralised in a single building, 

every corner of song saa is a regenerative sanctuary and 

the treatment rooms, located in the woods and at the  

water’s edge, offer exclusive therapies that feature herbs 

and local stones, famed for their healing properties.

in this holistic approach to well being, guests are invited 

to discover all of song saa’s wonders, by attending yoga 

sessions, meditating at sunset, braving the rainforest,  

diving into crystal clear waters accompanied by the  

resort’s marine biologists, attending Khmer cooking  

classes or visiting local fishing villages.

These fishing villages provided the inspiration for the 

design of the 27 cosy villas that make up the resort. built 

using sustainable materials and carefully combining  

luxurious features with traditional techniques, each villa 

has a private pool and enjoys supreme levels of comfort, 

equilíbrio constante entre mente, corpo e alma. Fugindo do 

conceito tradicional de spa, centralizado num só edifício, 

em song saa todos os recantos são um santuário regene- 

rativo e as salas de tratamento, localizadas na floresta  

e junto à água, oferecem terapias exclusivas que in-

cluem ervas e pedras locais, famosas pelas suas capaci- 

dades curativas. 

Nesta abordagem holística ao bem-estar, os hóspedes 

são convidados a descobrir todas as maravilhas de song 

saa, frequentando sessões de ioga, fazendo meditação ao 

pôr-do-sol, desbravando a floresta tropical, mergulhando 

nas águas cristalinas acompanhados pelos biólogos mari-

nhos do resort, frequentando aulas de culinária Khmer ou 

visitando as aldeias locais de pescadores. 

É nestas aldeias piscatórias que se inspira o design  

das 27 villas intimistas que compõem o resort. cons- 

truídas a partir de materiais sustentáveis e aliando  
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cuidadosamente recursos luxuosos a técnicas tra- 

dicionais, cada villa está equipada com piscinas privadas 

e níveis supremos de conforto, funcionando como um  

templo de tranquilidade, onde é possível assistir em  

primeira fila ao espetacular nascer do sol ou simplesmen-

te relaxar tendo como banda sonora apenas os sons da 

natureza. Para aqueles que procuram mais privacidade e  

discrição, o resort disponibiliza a royal villa, que conta com 

um cais particular para lanchas. 

inaugurado há cerca de um ano, o projeto song saa  

apresenta estas recônditas ilhas ao mundo e coloca 

o camboja no mapa dos destinos de luxo, apostando  

sempre num profundo respeito pela natureza e pelos  

habitantes locais. 

serving as a temple of tranquillity where you are blessed 

with a front row view of spectacular sunrises or where you 

can simply relax, with nothing but the sounds of nature as 

a soundtrack. The resort offers the royal villa, which has  

a private boat jetty, for anyone looking for more privacy 

and discretion.

Opened about a year ago, the song saa project presents 

these secluded islands to the world and places cambodia 

on the luxury destination map, epitomising a deep respect 

for nature and for locals.
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where the côte d’azur and the italian riviera meet 

stands a small land of princes, which, in its modesty, only 

has a narrow territory of about two square kilometres.  

a diamond carved from a rock washed by the clear  

Mediterranean waters and for over 700 years under the 

grimaldi lineage, Monaco is the second smallest state in 

the world (after the vatican). with the highest population 

density recorded to date and a cost of living that could 

be weighed in gold, around 35 thousand privileged souls  

É onde a côte d’azur e a riviera italiana se encontram 

que surge uma pequena terra de príncipes que, de modes-

ta, apenas tem o seu estreito território de cerca de dois m2. 

diamante esculpido de um rochedo banhado pelas vítreas 

águas mediterrânicas e há mais de 700 anos na linhagem 

grimaldi, o Mónaco é o segundo estado mais pequeno 

do mundo (depois do vaticano). com a maior densidade  

populacional até hoje registada e um custo de vida a peso 

de ouro, são cerca de 35 mil os privilegiados que habitam 

esta monarquia, sediada por alguns dos imóveis mais  

caros do planeta (cerca de 40 mil euros por m2) e onde o sol 

teima em brilhar praticamente todo o ano.

O Palácio dos Príncipes, o Museu Oceanográfico, o  

grande Prémio de Fórmula 1, a Ópera e o circo, aliados à 

animada vida noturna apadrinhada pelo célebre casino 

de Monte carlo – qual joia arquitetónica alusiva à Belle  

Époque –, são apenas alguns dos motivos que atraem ao 

Mónaco milhares de visitantes por ano. Os desígnios da 

inhabit this principality, home to some of the most  

expensive real estate on the planet (about 40 thousand 

euros per square metre) and where the sun insists on 

shining almost the whole year through.

The Prince’s Palace, the Oceanographic Museum, the 

Formula 1 grand Prix, the opera house and the circus, 

coupled with glamorous nightlife ensured by the famous 

Monte carlo casino – an architectural gem illustrative 

of the belle Époque – are just some of the motives that  
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sumptuosidade estão igualmente inscritos em alguns dos 

mais requintados hotéis e restaurantes do globo, dos quais o 

Hôtel de Paris (e as iguarias do seu premiado alain ducasse 

louis xv) ou o Hotel Metropole (onde reside o afamado Joël 

robuchon Monte-carlo) são exímios testemunhos.

a ostentosa marina, na qual flutuam os mais cobiçados 

iates, cúmplice das melhores boutiques de alta-costura e 

de joalharia do Carré d’Or, soma ainda mais glamour a este 

conto de fadas ainda hoje perpetuado pela etérea beleza de 

grace Kelly.

attract thousands of visitors to Monaco each year. The 

words sumptuous and lavish also inhabit some of the 

globe’s finest hotels and restaurants, of which the Hôtel 

de Paris (and the delicacies at the prize winning alain  

ducasse louis xv) or the Hotel Metropole (home to the fa-

mous Joël robuchon Monte-carlo) are stunning examples.

The ostentatious marina, dotted with the most coveted 

of yachts, joined by the best haute couture and jewellery 

boutiques of the Carré d’Or, add even more glamour to this 

fairy tale perpetuated to this day by the ethereal beauty of 

grace Kelly.
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de passagem pela rua 31 de janeiro, nobre artéria da 

baixa do Porto (Portugal) outrora dignificada pelas me-

lhores alfaiatarias e boutiques da moda, eis que o brilho da 

montra do número 147 rouba o olhar dos mais desatentos. 

como se a envolvente atmosfera e os ícones musicais que 

adornam o espaço não chegassem para elucidar do que se 

trata, a inscrição «tribeca» rapidamente nos transporta 

para o homónimo bairro de Manhattan.

Foi aí, bem no coração nova-iorquino célebre pelos seus 

ilustres residentes, que alfredo Pontes e Paulo rocha se ins-

piraram para a criação do tribeca Jazz club & restaurante.  

Heading along rua 31 de janeiro, an exclusive thor- 

oughfare in Oporto’s inner city (Portugal) and once the  

noble home of the finest tailors and fashion boutiques, the 

lustre of number 147 grabs the attention of even the most 

inattentive passerby. and if the compelling atmosphere 

and musical icons adorning the space are not enough to 

reveal its identity, the word «tribeca» quickly transports 

you to the neighbourhood of the same name in Manhattan.

it was there, right in the heart of New york, famous for its il-

lustrious residents, that alfredo Pontes and Paulo rocha found 

their inspiration to create the tribeca Jazz club & restaurante. «Music and life are all about style.»
(MILES DAVIS)
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Movidos por uma forte ligação à cidade norte-americana e 

pelos ritmos quentes do jazz, foi com o bom gosto e o toque 

pessoal de ambos (dispensando mesmo arquitetos ou deco- 

radores) que os dois amigos recuperaram este histórico 

edifício de cinco andares, tornando-o num dos melhores 

clubes nacionais.

É sobretudo a boa música ao vivo tocada de quarta-feira 

a sábado que atrai os visitantes – na sua maioria fran- 

ceses, italianos, espanhóis e brasileiros –, mas as duas  

sofisticadas salas de jantar do tribeca e a cozinha de autor 

assinada pelo chef José rodrigues justificam chegar mais 

cedo. O toque de requinte conferido aos sabores da cozinha 

Motivated by a strong connection to the american city and 

by the warm rhythms of jazz, the two friends restored this 

historic five-story building relying on their good taste and 

personal touch (even doing without architects or decora-

tors), making it one if the best jazz clubs in Portugal.

it is the great live music played from wednesday to  

saturday that particularly attracts visitors – mostly French, 

italian, spanish and brazilian – but tribeca’s two sophisti-

cated dining rooms and the gourmet cuisine of chef José 

rodrigues are justification enough to arrive early. The 

touch of refinement given to the flavours of Portuguese 

cooking results, for example, in a codfish delícia with  

portuguesa resulta, por exemplo, numa delícia de bacalhau 

com crosta de alheira e maçã ou num mimo de carne com 

molho de chocolate e bagas de goji; já na sobremesa, a recei-

ta do cheesecake tribeca é inequivocamente americana. 

a somar aos dignos temperos do cardápio, o atencioso 

serviço do tribeca tem-lhe valido a referência em diversos 

guias nacionais e internacionais, bem como o «certificado 

de excelência tripadvisor 2012».

apesar da luz baixa, sobressaem nas paredes molduras 

que envolvem instrumentos reais e imagens de lendas 

como louis armstrong, aretha Franklin ou Nat King cole. 

Privilegiando o jazz, os blues e a música soul, na progra- 

mação mensal do tribeca têm figurado nomes relevan-

tes, estando as noites de quarta-feira reservadas a jam 

sessions. Vodka, canela e sumo de limão são os principais 

ingredientes do cocktail com o nome da casa, provado ao 

som das melodias de um trio de piano, contrabaixo e ba- 

teria. É então que a envolvência intimista do tribeca nos faz 

esquecer o tempo, apenas marcado pelo swing compas- 

sado da música.

alheira sausage and apple crust or in a mimo de carne with 

chocolate sauce and goji berries; as for dessert, the tribeca 

cheesecake recipe is unequivocally american. adding to 

the fine flavours of the menu, tribeca’s attentive service 

has ensured its mention in various national and interna- 

tional guides, as well as the «tripadvisor certificate of 

excellence 2012».

despite the dim lighting, frames surrounding real instru-

ments and pictures of legends such as louis armstrong, 

aretha Franklin and Nat King cole stand out on the walls. 

Favouring jazz, blues and soul music, the monthly tribeca 

line-up has featured major names, with wednesday nights 

reserved for jam sessions. vodka, cinnamon and lemon 

juice are the main ingredients of the house cocktail, sipped 

to the sound of melodies from a trio of piano, bass and 

drums. it is then that the cosy surroun-dings of the tribeca 

help to forget the time, marked only by rhythmic swing of 

the music.



massimiliano 
alajmo

Sabores Limpos, Abordagem Poética
Clean Flavours, Poetic Approach
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RETRATO DE UM CHEF \\ PORTRAIT OF A CHEF

esta não é a história de um Chef de cozinha qualquer, 

mas de um iluminado que antes dos 30 anos já chefiava um 

restaurante de duas estrelas Michelin. Para Massimiliano 

alajmo, do italiano le calandre, não parecem existir fron-

teiras à criação de novos pratos. a sua inspiração chega de 

sítios tão improváveis como de um telemóvel a carregar 

durante a noite ao lado de um copo de água. Não é, por-

tanto, de estranhar que Massimiliano ostente já o título de 

Mozart dos fogões nos circuitos gastronómicos. 

This is not the story of any old chef, but that of a visionary, 

who before the age 30 was already running a restaurant 

with two Michelin stars. to Massimiliano alajmo, from ital-

ian restaurant le calandre, there appear to be no bounda-

ries to the creation of new dishes. His inspiration comes 

from as unlikely places as a mobile phone charging over-

night beside a glass of water. it is not therefore surprising 

that Massimiliano now bears the title ‘the Mozart of stoves’ 

in gastronomic circles.



Quando se conhece a história de Massimiliano alajmo, 

o jovem Chef que conduz os destinos do restaurante le  

calandre, de três estrelas Michelin, localizado nos  

arredores de Pádua, percebe-se que há coisas que não 

acontecem por acaso, mas parecem já estar destinadas. 

Nascido no seio de uma família de cozinheiros, em  

criança Massimiliano preferia ficar a ajudar a mãe na  

cozinha do que ir para a rua com os outros rapazes jogar 

à bola. Foi, por isso, com naturalidade que quando chegou 

a altura de escolher optou por ingressar num curso de  

culinária, a que se seguiram diversos estágios em alguns 

dos mais reputados restaurantes italianos e franceses. O 

seu jeito natural para a culinária fez o resto.

when you know the story of Massimiliano alajmo, the 

young chef guiding the destiny of three Michelin star  

restaurant le calandre, located in the outskirts of Padua, 

you realise that there are things that do not happen by 

chance, but which now seem to be predestined.

born into a family of cooks, as a child Massimiliano  

preferred to stay in the kitchen helping his mother than 

go outside and play football with the other boys. it was  

therefore natural that when it came time to choose, he 

opted to take a cooking course, which was followed by 

time spent in several in some of the most renowned  

italian and French restaurants. His natural talent for  

cuisine did the rest.

Quando tomou conta dos destinos do le calandre,  

restaurante dos seus pais que ostentava já uma estrela  

Michelin, tornou-o rapidamente num dos mais interes- 

santes de itália e da europa. três anos depois de ter  

assumido a chefia da cozinha, o le calandre recebeu duas 

estrelas Michelin e passados seis anos foi-lhe atribuída 

a sua terceira estrela, que ostenta até hoje, transfor- 

mando Massimiliano alajmo no mais jovem Chef de  

sempre a receber a distinção. 

Mas o que tem a comida de Massimiliano assim de 

tão especial? Na verdade, o jovem Chef não abandonou  

totalmente a abordagem tradicional que havia no menu 

do le calandre quando era ainda a sua mãe a chefiá- 

-lo. Operou antes pequenas mudanças e evoluções,  

transformando o menu num conjunto de pratos únicos 

e pessoais. a sua abordagem é quase poética. desenha 

os pratos antes de os conceber, acorda e olha para o te-

lemóvel que deixou a carregar durante a noite ao lado de 

when he took control of le calandre, his parents’ restau-

rant, which already boasted one Michelin star, he quickly 

turned it into one of the most interesting in italy and  

europe. Three years after taking over the kitchen, le  

calandre received its second Michelin star and after six 

years it was awarded its third star, which it still has today, 

making Massimiliano alajmo the youngest chef ever to 

receive the distinction.

but what is so special about Massimiliano’s food? in 

fact, the young chef never entirely abandoned the tradi-

tional approach of the menu the le calandre had when his 

mother was still in charge. instead he brought about small 

changes and evolutions, transforming the menu into a  

series of unique and personal dishes. His approach is  

almost poetic. He draws the dishes before making them; 

he wakes up and looks at the phone he has left charging 

overnight beside a glass of water, tastes the water and 

he thinks it tastes electric; he then has an epiphany: why 
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um copo de água, prova a água e parece-lhe que tem um  

sabor elétrico; tem, então, uma epifania: porque não infun-

dir água ou caldo ou manteiga com fumo? e surge então 

um dos seus pratos de assinatura, uma massa fumada com 

manteiga fumada, ervas e especiarias. e isto é de um génio, 

não é de uma pessoa comum. É por isso que o le calandre 

é uma  «Meca» da gastronomia, um lugar quase mágico 

de sabores irrepreensíveis, capaz de, com um simples pra-

to, despertar sentimentos e memórias. O ideal é esquecer 

o menu e entregar-se ao Chef em menus de degustação. a 

gastronomia nunca mais lhe parecerá a mesma.

not infuse water or stock or butter with smoke? and 

thus arises one of his signature dishes – smoked pasta 

with smoked butter, herbs and spices. and this is from a  

genius, not from an ordinary person. That’s why le  

calandre is a gastronomic «Mecca», an almost magical  

place of impeccable flavours, able, with a simple dish, to 

awaken feelings and memories. The best way is to ignore 

the menu and surreder your taste buds to the chef and his  

tasting menus. Food will never appear the same to you.



martell
Fascinantes Criações \\ Fascinating Creations

born out of the passion of a man for the most exquisite 

of pleasures, Martell has, over recent centuries, come to 

fascinate cognac connoisseurs, presenting them with  

creations that awaken and warm the senses.

it was in 1715 that Jean Martell founded a business, the 

success of which would proliferate up to today, becoming 

a touchstone among the most discerning of connoisseurs 

and the oldest of the major cognac brands. Keeping true 

to his inspiration, the visionary entrepreneur decided to  

produce cognacs by applying his taste for sophisticated 

products to the business world and developing creations 

that would come to be synonymous with excellence.

Nascida da paixão de um homem pelos mais requintados 

prazeres, a Martell tem vindo, ao longo dos últimos sécu-

los, a fascinar os apreciadores de conhaque, apresentando-

-lhes criações que despertam e aquecem os sentidos. 

Foi em 1715 que Jean Martell fundou um negócio cujo 

sucesso se multiplicaria até aos dias de hoje, tornando-se 

numa referência entre os conhecedores mais exigentes  

e na mais antiga das grandes marcas de conhaque.  

seguindo a sua inspiração, o visionário empresário deci-

diu produzir conhaques aplicando ao mundo dos negócios  

o seu gosto por produtos refinados e desenvolvendo  

criações que viriam a ser sinónimo de excelência. 
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DELEITES VÍNICOS \\ WINE DELIGHTS

Fascinado por cada pormenor desta bebida, Jean Martell 

dedicou-se a descobrir os segredos da destilação, im-

plementando rapidamente um estilo próprio nos seus 

conhaques. desde então, as apuradas propostas Martell 

distinguem-se pela elegância das sedosas sensações que 

acariciam o palato, revelando uma multiplicidade de notas 

aromáticas harmoniosamente estruturadas. 

Fascinated by every detail of this drink, Jean Martell  

focused his efforts on discovering the secrets of disti- 

llation, quickly establishing his own style in his cognacs. 

ever since that time, Martell’s exquisite proposals have 

stood out for the elegance of the silky sensations that 

caress the palate, revealing a multitude of harmoniously 

structured aromatic notes.



Profundamente complexos, os conhaques Martell  

devem ser desfrutados por todos os sentidos. depois de 

admirar a cor quente da bebida, deve utilizar-se o olfato 

para sentir os delicados aromas que posteriormente  

se transformam em sabores refinados, que permitem  

descobrir o equilíbrio, a estrutura e a textura destas  

elaboradas criações.

graças à minuciosa atenção aplicada em cada momen-

to da produção, a marca francesa tornou-se famosa nas 

cortes europeias e conquistou admiradores ao longo dos 

últimos trezentos anos, entre eles Napoleão bonaparte 

e winston churchill, que se renderam à pureza destilada  

da Martell.

Highly complex, Martell cognacs should be enjoyed by 

all of the senses. after admiring the warm colour of the 

drink, you should use the sense of smell to take in the  

delicate aromas which are then transformed into refined 

flavours, which allow you to appreciate the balance, struc-

ture and texture of these elaborate creations.

Thanks to the meticulous attention paid at every  

moment of production, the French brand became famous 

in europe’s courts and has won a host of admirers over the 

last three hundred years, including Napoleon bonaparte 

and winston churchill, who gave into the distilled purity  

of Martell.
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Barriga Grande: 
Riscos Cardiovasculares 

e de Demência
Big Belly: Cardiovascular and 

Dementia Risk

SAÚDE \\ HEALTH

PUB

Já é um dado assente e referenciado que um perímetro 

abdominal aumentado eleva o risco de sofrer doenças car-

diovasculares e diabetes. 

Os números estão já definidos em centímetros. Para 

os homens, acima de 94 cm de perímetro abdominal re- 

presenta risco aumentado, e acima de 102 cm o risco é 

muito aumentado. Para as mulheres os níveis situam-se 

acima dos 80 e dos 88 cm, respetivamente.

Mas um outro estudo relativamente recente, datado de 

2008 e publicado no jornal Neurology, refere também que 

o excesso de peso na zona central, no que se refere como 

corpo em forma de maçã, quando se atinge a meia-idade 

(por volta dos 45-50 anos), pode ser um elo de ligação à 

presença de demência e alzheimer na velhice.

este estudo demonstrou que pessoas obesas e com 

barriga grande tinham o triplo da possibilidade de terem 

um diagnóstico de demência na velhice, quando compa-

radas com pessoas de peso e volume de abdómen consi-

derados normais.

a diabetes, o colesterol elevado e a tensão arterial alta, 

que muitas vezes estão presentes em quadros de peso 

excessivo, foram relacionados também com a demência, 

apesar de ainda não se conhecerem bem os mecanismos 

que levam ao desenvolvimento da demência.

dEmênCia

a demência carateriza-se por uma perda progressiva das 

capacidades, tanto de forma parcial como completa. esta 

perda pode ser esporádica, com fases de lucidez, ou perma-

nente, sendo suficientemente importante para provocar 

perda de autonomia da pessoa e a incapacidade para reali-

zar atividades normais do dia a dia.

Há causas de demência que são potencialmente rever-

síveis, entre as quais se contam as de deficits nutricionais, 

disfunções metabólicas e endócrinas, infeções e distúr-

bios do foro psiquiátrico, como a depressão, aqui conside-

rada como pseudodemência depressiva.

doEnças CardiovasCularEs

as doenças cardiovasculares são aquelas que afetam os 

vasos sanguíneos, incluindo as artérias, e o coração. trata-

-se de doenças como o enfarte de miocárdio, o aciden-

te vascular cerebral (o avc, antigamente designado por 

trombose), as arritmias cardíacas (batimentos irregulares 

do coração), angina de peito, aterosclerose (acumulação de 

placas de gordura nas artérias) e as isquemias (a falta de 

suprimento de sangue para um tecido orgânico, devido a 

it is already widely agreed and reported that greater 

waist circumference increases the risk of cardiovascular 

disease and diabetes.

the numbers are already defined in centimetres. 

For men, above 94 cm waist circumference implies an 

increased risk, and above 102 cm, the risk is greatly 

increased. For women the circumference levels are above 

80 and 88 cm, respectively.

yet another relatively recent study, from 2008 and pub-

lished in the Journal of Neurology, also states that excess 

weight in the central area, in what is referred to an apple-

shaped body, when you reach middle age (around 45 -50 

years), may represent a link to the presence of alzheimer’s 

dementia in the elderly.

This study demonstrated that obese people and those 

with a large belly were three times as likely to be diagnosed 

with dementia in old age, when compared with people with 

so-called normal weight and abdomen circumference.

diabetes, high cholesterol and high blood pressure, 

which are often present in cases of excessive weight, have 

also been linked to dementia, even though the mecha-

nisms that lead to the development of dementia are not 

yet understood.

dEmEntia

dementia involves a progressive loss of capacity, as 

much partial as full. This loss can be sporadic, with periods 

of lucidity, or permanent, and serious enough to cause the 

person’s loss of independence and the inability to perform 

normal day to day activities.

causes of dementia exist that are potentially reversible, 

which include nutritional deficiency, metabolic and endo-

crine disorders, infections and psychiatric disorders such 

as depression, considered depressive pseudodementia in 

this case.

CardiovasCular disEasEs

cardiovascular diseases are those that affect blood 

vessels, including arteries, and the heart. These diseases 

include myocardial infarction, cerebrovascular accident 

(cva, commonly known as stroke), cardiac arrhythmias 

(irregular heartbeat), angina pectoris, atherosclerosis 

(accumulation of fatty material in the arteries) and is-

chemia (lack of blood supply to a tissue, due to an ob-

struction caused by a thrombus - from which the word  
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uma obstrução provocada por um trombo – de onde deriva 

a palavra «trombose» – quer seja formado por placas de 

gordura ou por um coágulo sanguíneo).

as principais causas de doença cardiovascular são o 

sedentarismo, má alimentação (com consumo excessivo 

de alimentos ricos em gordura e sal), o abuso do álcool e  

do tabaco.

o PEriGo da barriGa GrandE

a obesidade abdominal está associada a um aumen-

to de risco de sofrer doenças cardiovasculares, porque as 

células de gordura que se acumulam nesta zona do corpo 

são muito ativas em termos de libertação de hormonas e 

de triglicéridos (moléculas de gordura). a própria gordura 

abdominal produz substâncias inflamatórias que levam a 

doenças cardiovasculares, e fabrica também substâncias 

que desequilibram o organismo e que podem migrar para 

órgãos como o fígado que, por sua vez, passa a produzir gli-

cose em excesso. Por sua vez, também o pâncreas tem de 

se esforçar por fabricar insulina para combater a glicose, 

mas como a gordura acumulada na barriga liberta ácidos 

gordos que impedem a ação correta da insulina (a cha-

mada resistência à insulina) existe aumento de açúcar no 

sangue, o que pode conduzir a diabetes tipo ii. ao mesmo 

tempo o excesso de glicose gera mais gordura abdomi-

nal. Neste ciclo vicioso, os vasos sanguíneos têm uma so- 

brecarga de trabalho, através de mais contrações, o que 

leva à hipertensão arterial.

as pessoas que têm gordura abdominal também têm ten-

dência para ter mais gordura em circulação no organismo, 

sob a forma do terrível colesterol ldl, o mau colesterol, que 

se pode alojar nas veias e artérias, oxidando e provocando 

um processo de inflamação, obstruindo a passagem do 

sangue e conduzindo a ataques cardíacos e avc.

PrEvEnir E diminuir a barriGa

Manter a gordura abdominal em níveis mínimos ou proce- 

der à sua eliminação é, portanto, de grande vantagem para 

diminuir o risco de sofrer doenças cardiovasculares, diabe- 

tes, demência e alzheimer. uma alimentação correta, rica 

em fibra e nutrientes essenciais, é fundamental para uma 

boa saúde, bom peso e um perímetro abdominal adequado. 

em 2011, um estudo do jornal Obesity relatou que uma dieta 

que contenha 10 gramas de fibra, diariamente, leva a perto 

de quatro por centro de redução da gordura abdominal.

diminuir o perímetro do abdómen através de tratamen-

tos localizados pode representar um enorme benefício para 

a saúde, já que a redução de apenas 3 cm na zona da cintu-

ra equivale a 30% de diminuição de risco de sofrer doenças 

cardiovasculares. agora, sabemos que aumentamos os be-

nefícios ao prevenirmos também a demência e o alzheimer.

«thrombosis» is derived - whether consisting of fatty ma-

terial or a blood clot).

The main causes of cardiovascular disease are a seden-

tary lifestyle, poor diet (with excessive intake of foods high 

in fat and salt), alcohol abuse and smoking.

thE danGEr oF havinG a biG bElly

abdominal obesity is linked to an increased risk of cardi-

ovascular disease, because the fat cells that accumulate in 

this area of the body are highly active in terms of releasing 

hormones and triglycerides (fat molecules). abdominal 

fat itself produces inflammatory substances that lead to 

cardiovascular diseases, and also produces substances 

that destabilises the body and can migrate to organs such 

as the liver, which in turn starts to produce excess glucose. 

For its part, the pancreas also has to try to produce insu-

lin to counter the glucose, but since the accumulated fat 

in the belly releases fatty acids, which prevent the correct 

action of insulin (so-called insulin resistance), there is an 

increase in blood sugar, which can lead to type 2 diabetes. 

at the same time, excess glucose creates more abdominal 

fat. in this vicious circle, blood vessels become overworked 

through more contractions, which leads to hypertension.

People who have abdominal fat also tend to have more 

fat circulating in the body, in the form of ldl cholesterol, 

the bad cholesterol, which can lodge in the arteries and 

veins, oxidising and causing inflammation, obstructing 

blood flow and leading to heart attacks and strokes.

PrEvEnt and rEduCE your bElly

Maintaining abdominal fat to a minimum or working to 

removing it is therefore highly advantageous in decreasing 

the risk of suffering from cardiovascular diseases, diabetes, 

dementia and alzheimer’s disease. a correct diet, rich in fi-

bre and essential nutrients, is essential for good health, good 

weight and an appropriate waist circumference. in 2011, a 

study from the Obesity Journal stated that a diet containing 

10 grams of fibre each day, leads to almost four percent re-

duction in abdominal fat.

decreasing the waistline through localised treatments 

may provide huge health benefits, since the reduction of 

only 3 cm at the waist is the equivalent of a 30% reduction in 

risk of cardiovascular disease. we now know that there are 

increased benefits through the prevention of dementia and 

alzheimer’s disease too.

Foi a conjugação de todos estes perigos que um volume 

abdominal aumentado representa que me levou em 2008 

a procurar um sistema eficaz e seguro de eliminação de 

gordura localizada, que pudesse associar à Nutrição 

Ortomolecular, que já pratico há quase três décadas, e 

à reeducação alimentar e comportamental. tudo isto 

porque para mudar hábitos de alimentação é preciso 

também alterar os nossos comportamentos. Fazer uma 

dieta de emagrecimento temporária e restritiva não resol-

ve o problema a longo prazo se não houver uma mudança 

efetiva de hábitos, porque terminada a dieta volta-se a 

cometer todos os erros que levaram ao excesso de peso 

e a uma barriga proeminente.

Por outro lado, a gordura localizada no abdómen é a mais 

difícil de eliminar, quer seja através de dieta ou de exercí-

cio físico, exigindo uma abordagem integrada e bem dire- 

cionada. assim nasceu o Método liposhaper Max, que reú-

ne três passos distintos e complementares: a reeducação 

alimentar e comportamental, a eliminação localizada da 

gordura abdominal com ultrassons convergentes exclusi-

vos e um plano de atividade física, prescrito numa consul-

ta personalizada de Fitness, geralmente complementado 

com estimulação muscular passiva com biotime.

resumindo, é preciso estar bem nutrido, ter controlo 

sobre as calorias ingeridas, diminuir gordura e aumentar 

músculo. assim se preserva ou readquire a saúde.

it was the combination of all these dangers that increased 

abdominal size represents that led me, in 2008, to look for 

an effective and safe system for the removal of localised 

fat, which i could combine with Orthomolecular Nutrition, 

which i have been practicing for almost three decades, 

and with Food behaviour re-education. This is because to 

change eating habits we must also change our behaviour. 

going on a temporary and restrictive slimming diet does 

not solve the problem in the long term if there is no effective 

change in habits because once the diet is over we go back 

to making all the mistakes that led to being overweight and 

having a prominent belly.

On the other hand, localised fat in the abdomen is the 

hardest to get rid of, whether through diet or physical exer-

cise, and requires an integrated and well guided approach. 

This is how the liposhaper Max Method was created, which 

combines three different and complementary steps: Food 

and behaviour re-education, the removal of localised ab-

dominal fat with exclusive convergent ultrasound and a 

physical activity plan, prescribed at a personalised fitness 

consultation, usually complemented with passive muscle 

stimulation with biotime.

in short, you need to eat well, have control over your calo-

rie intake, reduce fat and increase muscle. This is how you 

stay, or become, healthy.
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clássicos e elegantes, os sapatos Oh Really! são os pumps mais femi- 

ninos da coleção primavera/verão da maison vuitton. lançado pela pri-

meira vez em 2010, o modelo caracteriza-se pelo salto com plataforma 

interna de 14 cm e tem vindo a conquistar as aficionadas de sapatos gra-

ças à combinação de conforto, sensualidade e elegância.

Os sapatos Rosemary, por seu lado, são uma reinterpretação do formato 

Oh Really!, ao qual conferem um estilo mais ousado através da utili- 

zação do padrão do monograma, que contrasta com o forro cor-de-rosa. Os 

Rosemary estão disponíveis em duas versões, com saltos de 11 cm ou 

14 cm. 

classic and stylish, the Oh Really! shoes are the most feminine pumps in 

the spring / summer collection from the vuitton maison. launched for 

the first time in 2010, the model features a 14-cm internal platform and 

has won over plenty of shoe fans thanks to its combination of comfort, 

elegance and sensuality.

The Rosemary shoes, meanwhile, are a reinterpretation of the Oh Really! 

format, to which they impart a more daring style, through the  use of the 

lv monogram pattern, which contrasts with the pink lining. Rosemary 

are available in two versions, with 11 cm or 14 cm heels.

louis vuitton
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Famosos pela diversidade de design e impressões, os len-

ços Hermès têm sido, ao longo dos últimos 70 anos, uma 

referência entre as apaixonadas por moda. 

Produzidos em materiais nobres como seda natural, ca-

xemira e chiffon de seda, novos lenços são apresentados 

duas vezes por ano, resultado do trabalho de bali barret, 

diretora artística do departamento de seda, e de uma equi-

pa com mais de 60 designers. 

Astrologie nouvelle, Échec du Roi, Tous les bateaux du 

Monde, Brides de Gala e Tennis são alguns dos modelos 

primavera-verão, inspirados no conceito Vive Le Sport, 

tema que orienta todas as criações Hermès em 2013.  

Famous for its design and print diversity, Hermès scarves 

have been a touchstone among fashion lovers over the 

last 70 years.

Produced in premium materials such as natural silk, 

cashmere and silk chiffon, new scarves are unveiled twice a 

year, the result of the work of bali barret, artistic director of 

the silk department, and a team of more than 60 designers.

Astrologie nouvelle, Échec du Roi, Tous les bateaux du 

Monde, Brides de Gala and Tennis are some of the spring-

summer models, inspired by the Vive Le Sport concept, a 

theme guiding all Hermès creations in 2013.

hermès

a American Beauty Rose Clutch é um dos mais recentes 

elementos da coleção de Clutches da sumptuosa marca 

norte-americana Judith leiber. 

totalmente decorada com cristais colocados manu- 

almente, a American Beauty Rose Clutch estreia a nova 

cor da estação – dusty rose – e vê as pétalas de rosa que 

lhe dão o nome ganhar vida, graças aos variados tons de 

cor-de-rosa utilizados, que lhes conferem profundidade e 

definem os seus contornos. 

The American Beauty Rose Clutch is one of the latest items 

to grace the sumptuous clutch bag collection of american 

brand Judith leiber.

Hand decorated entirely with crystals, the American Beauty 

Rose Clutch premieres the new colour of the season – 

dusty rose – and sees the rose petals to which it owes its 

name come to life, thanks to the various shades of pink 

used, which add depth and define their contours.

Judith leiBer

a deslumbrante linha Les Fabuleuses de Fabergé chega 

até si repleta de verdadeiras obras de arte, de joias únicas 

que refletem a personalidade e a perfeição técnica que dis-

tingue cada criação Fabergé desde que a marca foi criada. 

cada um dos três temas que compõe a coleção – Les Fleurs 

de Fabergé, Les Fables de Fabergé e Les Fauves de Fabergé 

– explora uma faceta distinta do mundo Fabergé e, pelas 

mãos do joalheiro Frédéric Zaavy, todos eles ecoam a 

delicada riqueza cultural da marca, apresentando peças re-

finadas e contemporâneas.

The dazzling Les Fabuleuses de Fabergé range comes filled 

with veritable works of art, unique jewels that reflect the 

personality and technical perfection that distinguishes 

each Fabergé creation since the brand was created.

each of the three themes that make up the collection – Les 

Fleurs de Fabergé, Les Fables de Fabergé and Les Fauves 

de Fabergé – explores a different facet of the Fabergé world 

and, through the skills of jeweller Frédéric Zaavy, they all 

reflect the delicate cultural depth of the brand, presenting 

stylish and contemporary pieces.

les faBuleuses de faBerGé
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Pensando nos seus clientes, que apreciam peças únicas e excecionais,  

a Fred criou a coleção Prestige, uma linha de óculos que são verda- 

deiras joias.

combinando materiais preciosos minuciosamente trabalhados, os ócu-

los Prestige destacam-se pelo requinte e acabamentos luxuosos, onde 

diamantes, safiras e rubis surgem associados a ouro e platina. 

Pearls Prestige é um dos modelos mais cativantes desta faustosa cole-

ção, seduzindo pela aplicação de 11 diamantes brilhantes, que são inte-

grados nos óculos com pérolas de ouro ou platina.

with its clients in mind, who appreciate unique and exceptional pieces, 

Fred has created its Prestige collection, a range of sunglasses that are 

veritable treasures.

combining carefully crafted precious materials, Prestige eyewear stands 

out for its elegance and luxurious finish, where diamonds, sapphires and 

rubies are joined by gold and platinum.

Pearls Prestige is one of the most stunning models of this sumptuous 

collection, dazzling with its 11 brilliant diamonds, which are integrated 

into the glasses with gold or platinum pearls.

prestiGe

www.olhardeprata.pt
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when reflecting on his childhood spent in Mozambique 

he fondly recalls the smell of the sea, the beaches and the 

crimson sunsets... it was there that his passion for fashion 

was born with him and where he experienced a life free of 

prejudice and of pressure that would turn him into a sim-

ple and patient man, while at the same time ambitious 

and a perfectionist. «i was born to be happy and i look 

for happiness in every moment i live», explains carlos 

gil, renowned Portuguese fashion designer who has been 

proving his worth in Portugal and worldwide.

enamoured with the sophistication of silks, cashmeres, 

sequins, lace and fur, carlos gil sees himself as of crea-

tor of a «classic, modern and timeless» style, in which he 

favours comfort and colour harmony. The stylish collec-

tions he has presented at Portugal Fashion and on other 

international catwalks have won him many accolades and 

challenging tasks, such as being responsible for the ward-

robe of the Portuguese First lady or for dressing celebri-

ties such as brazilian actress sónia braga. «i believe that  

classic is eternal,» the designer reveals, before voicing his 

admiration for the contours of the female silhouette and 

for the elegance of Nicole Kidman and Penélope cruz.

da infância vivida em Moçambique lembra com sau- 

dade o cheiro a mar, as praias e os rubros pores do sol… Foi 

lá que nasceu com ele a paixão pela moda e conheceu a 

vida livre de preconceitos e de pressões que viria a torná-

-lo num homem simples e paciente, simultaneamente 

perfecionista e ambicioso. «Nasci para ser feliz e procuro 

a felicidade em cada momento que vivo», assim se define 

carlos gil, reconhecido designer de moda português que 

tem vindo a dar cartas em Portugal e no mundo.

enamorado pela nobreza das sedas, caxemiras,  

pailletes, rendas e peles, carlos gil crê-se o autor de um  

estilo «clássico, moderno e intemporal», valorizando o 

conforto e a harmonia das cores. as sofisticadas cole-

ções que tem apresentado no Portugal Fashion e noutras  

passerelles internacionais têm-lhe valido inúmeras  

distinções e desafiantes incumbências como a de ser 

o responsável pelo guarda-roupa da Primeira-dama 

portuguesa ou a de vestir notáveis personalidades como 

a atriz brasileira sónia braga. «considero que o clássico é  

eterno», confidencia o estilista, assumindo a sua admi- 

ração pelos contornos da silhueta feminina e pela  

elegância de Nicole Kidman e Penélope cruz.
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O seu dia a dia vivido a um ritmo alucinante entre o 

seu atelier no Fundão e a demanda da criação inclui  

viagens regulares a Paris, Milão e Madrid. «insatisfeito por  

natureza», aventurou-se recentemente numa linha de 

aromas para casa, não sendo a sua perspetiva sobre o fu-

turo da alta-costura, «cada vez mais direcionada para um 

nicho de mercado», que o intimida a levar o seu trabalho 

além-fronteiras. com clientes no brasil, em angola e em 

Moçambique, aos 44 anos, carlos gil anseia que muitos 

outros países venham a conhecer a sua arte repleta de 

alma e dedicação.

His day to day lived at breakneck speed between his 

studio in Fundão and the creative quest includes regular 

trips to Paris, Milan and Madrid. «by nature never satis-

fied», he recently developed a range of home fragrances, 

while his view of the future of haute couture, «increas-

ingly directed towards a niche market», does not deter 

him from taking his work abroad. with customers in brazil, 

angola and Mozambique, at 44 carlos gil hopes that many  

other countries will come to know his art full of soul 

and dedication.
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lançado para celebrar a inauguração, a 19 de janeiro, da 

nova boutique chopard em genebra, o relógio L.U.C XPS 

Poinçon de Genève é uma reinterpretação do L.U.C. XPS, 

um clássico emblemático da marca suíça. 

Feito em platina e com mostrador em azul, o relógio co-

memorativo da casa chopard está limitado a uma edição 

de apenas 25 unidades, sendo vendido exclusivamente na 

nova loja de genebra, localizada na rue du rhône. 

launched to celebrate the inauguration, on January 19, 

of the new chopard boutique in geneva, the L.U.C XPS  

Poinçon de Genève watch is a reinterpretation of the L.U.C 

XPS, an iconic classic of the swiss brand.

Made in platinum and with a blue face, the comme- 

morative watch from the house of chopard is limited to an 

edition of only 25 units, which are sold exclusively in the 

new geneva store, located on the rue du rhône.

chopard

\\quintessence+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

O homem devia observar mais os animais no campo, 

as aves no céu, os peixes no mar, e ver como eles comem. 

Parecem guiados por uma inteligência inata. têm regras 

relativas à nutrição das quais não se afastam. O cavalo 

não come carne. O leão não come ervas ou plantas. Os 

animais desenvolveram métodos que os protegem da 

doença. O esquilo enterra nozes no solo que o manterão 

vivo nos meses de inverno, mas não as preserva ou adul-

tera quimicamente; a formiga perfura cada semente que 

enterra para que ganhe raízes e cresça.

e o homem, que métodos segue? come tudo o que é 

posto à sua frente. O homem, que reina sobre os animais, 

não sabe o que deve comer.

O homem deve adotar uma simplicidade primitiva no 

seu regime de alimentação diário. deve comer para viver 

– não viver para comer. deve cultivar os seus alimentos de 

forma natural. deve saber que a natureza alimenta as raí-

zes, quer através dos estratos mais baixos, quer dos mais 

altos, que as partículas finas resultantes da desintegração 

da rocha, substrato de muitos solos, são trazidas pelos 

vermes e milhares de outros organismos e partilhadas 

pelas raízes das plantas. estas finas partículas de rocha 

são um alimento mineral nutritivo que é natural e saudável 

para a vida das plantas.

O aumento constante de doenças crónicas e graves, com 

as quais a civilização moderna tem de se bater, é a prova de 

que raramente triunfamos na importante tarefa de elimi-

nar do nosso organismo toxinas e outros excedentes ve-

nenosos, tal como a natureza efetivamente preserva o seu 

equilíbrio e comanda o reino animal. a alimentação é um 

dos aspetos mais importantes da nossa vida, e, no entanto, 

poucos de nós se preocupam em comer os alimentos ade-

quados, objetivando um máximo de benefícios e um míni-

mo de problemas.

criei em 2008, no ano em que celebrei 25 anos de car-

reira, a clínica do tempo para ajudar as pessoas a traçar 

e a percorrer o caminho dessa consciencialização, embe- 

lezando-as, reduzindo o seu excesso de peso e de gordura, 

modelando o seu corpo e retardando o seu processo  

de envelhecimento. 

O Rei dos Animais

Man should take a closer look at animals in the coun-

tryside, the birds in the sky, the fish in the sea, and see how 

they eat. They appear as if they are guided by some innate 

intelligence. They have rules on nutrition which they stick 

to. Horses do not eat meat. lions do not eat grass or plants. 

animals have developed methods that protect them from 

disease. The squirrel buries nuts in the ground that will keep 

it alive through the winter months, but do not preserve them 

or alter them with any chemicals; ants perforate each seed 

that they bury, so that it will take root and grow.

and man, what methods does he use? He eats eve- 

rything that is put before him. Man, who reigns over the 

animals, does not know what he should eat.

Man should adopt a primitive simplicity in his daily feeding 

routine. He should eat to live - not live to eat. He should 

grow his food naturally. He should know that nature feeds 

the roots, whether through the lower strata, or the higher 

ones, that fine particles resulting from rock disintegration, 

the substrate of many soils, are carried by worms and thou-

sands of other organisms and shared by the roots of plants. 

These fine rock particles are a nutritious mineral food that is 

natural and healthy for plant life.

The continuing rise in chronic and severe diseases, with 

which modern civilisation has to struggle, goes to prove 

that we rarely triumph in the important task of removing 

toxins and other poisonous surpluses from our bodies, 

such as nature, when it effectively preserves its balance 

and governs the animal kingdom. Food is one of the most 

important aspects in our life, and yet, few of us bother to 

eat proper foods, eyeing a maximum in benefits and a 

minimum in problems.

in 2008, the year in which i celebrated 25 years in my ca-

reer, i created the clínica do tempo to help people find and 

follow the path towards this awareness, adding to their 

beauty, reducing their excess weight and fat, shaping their 

body and slowing the aging process.

OPINIãO \\ OPINION

The King of Animals

humbeRto bARboSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo
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Multiplicando a sua oferta de produtos exclusivos, a ben-

tley apresenta uma sumptuosa coleção de fragrâncias 

masculinas, resultante de uma inovadora parceria com  

a marca francesa lalique, famosa pelas suas criações  

em cristal.

Os novos perfumes, disponíveis a partir de abril de 

2013, são envoltos em frascos dinâmicos que refletem a  

essência luxuosa de ambas as marcas e os seus quase 

cem anos de história. 

as fragrâncias Bentley For Men e Intense, criadas por Na-

thalie lorson, transformam em aroma a essência do fabri-

cante automóvel, sendo envolvidas por frascos de traços 

simétricos que ecoam o design dos carros bentley. a cole-

ção fica completa com Lalique for Bentley Crystal Edition, 

cujo odor ficou a cargo de Mylène alran e do qual serão co-

mercializadas apenas 999 unidades. 

adding to its range of exclusive products, bentley pre-

sents a sumptuous collection of male fragrances, resulting 

from an innovative partnership with French brand lalique,  

famous for its crystal creations.

The new perfumes, available from april 2013, are presented 

in dynamic bottles that reflect the luxurious essence of 

both brands and almost one hundred years of history.

Bentley For Men and Intense, fragrances created by  

Nathalie lorson, transform the essence of the car manu-

facturer into aromas, and come in bottles of symmetrical 

silhouettes that echo the design of bentley cars. The  

collection is completed with Lalique for Bentley Crystal 

Edition, a scent created by Mylène alran of which only 999 

units will be sold.

Bentley
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de design sóbrio e linhas elegantes, os novos Urban 7, da 

tag Heuer, apresentam-se como a opção ideal para fa-

zer face às exigências de uma utilização quotidiana em  

ambiente urbano. 

inspirando-se nos desportos motorizados, a marca conferiu 

suavidade e leveza ao novo modelo graças à exploração de 

materiais utilizados na indústria aeronáutica. 

a elegância desportiva dos Urban 7 torna-os extraordina-

riamente confortáveis, fazendo do novo modelo tag Heuer 

a opção ideal para homens exigentes, que não dispensam 

qualidade excecional em todos os seus acessórios. 

disponíveis em quatro formas diferentes e cinco combi-

nações cromáticas distintas, os óculos Urban 7 refletem a 

atenção dada pela marca suíça a cada pormenor de todos 

os seus produtos. 

simple in design and of elegant lines, the new Urban 7, 

from tag Heuer, is presented as the ideal choice to meet 

the demands of everyday use in urban environments.

inspired by motorsports, the brand has imparted smooth-

ness and lightness to the new model thanks to the use of 

materials used in the aircraft industry.

The sporty elegance of the Urban 7 ensures exceptional 

comfort, making the new model tag Heuer the perfect 

choice for discerning men, who insist on outstanding 

quality in all their accessories.

available in four different shapes and five different colour 

combinations, the Urban 7 sunglasses reflect the attention 

paid by the swiss brand to every detail in all of its products.

taG heuer

www.olhardeprata.pt
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ultrapassando largamente o seu propósito funcional, este balde de gelo da 

van Perckens é descrito pela marca como uma simbiose perfeita de metais 

preciosos, cristal, paixão e a tradição do elegante artesanato holandês. 

disponível em duas versões, com duas ou seis taças, o Nr.8 Champagne 

Cooler pode ser adquirido em ouro ou prata, sendo entregue numa caixa 

artesanal cujo interior é forrado para proteger a inestimável joia que 

transporta. Para que seja possível manusear cuidadosamente o balde 

e as taças, sem os manchar, a caixa vem acompanhada de um par de  

luvas pretas. 

going way beyond its functional purpose, this wine cooler from van 

Perckens is described by the brand as a perfect symbiosis of precious 

metals, crystal, passion and the tradition of elegant dutch craftsmanship.

available in two versions, with two or six glasses, the Nr.8 Champagne 

Cooler is available in gold or silver, and is presented in a handmade case, 

the interior of which is lined to protect the priceless jewel that it holds. to 

help you carefully handle the bucket and glasses, without putting blem-

ishes on them, the case comes with a pair of black gloves.

van perckens



118 \\  Império

CARRO \\ CAR

aston martin 
raPide s

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ASTON MARTIN

Máxima Potência \\ Maximum Power
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Projetado pela marca britânica para substituir o  

Aston Martin Rapide, o novo Rapide S surge com um  

comportamento ainda mais desportivo e envolto numa  

renovada e elegante silhueta.

Mais potente, mais apelativo visualmente, mas com a 

mesma alma do seu antecessor, o Aston Martin Rapide S 

foi minuciosamente concebido para reafirmar a sua  

posição como o desportivo de quatro lugares mais bonito  

e equilibrado do mundo.  

graças à eficiência do novo motor aM11 v12, o Rapide S 

consegue atingir uma velocidade máxima de 306 km/h, 

alcançando os 100 km/h em apenas 4,9 segundos,  

combinando de forma excecional desempenho dinâmico 

e design assertivo.

designed by the british manufacturer to replace the 

Aston Martin Rapide, the new Rapide S comes with even 

greater sports performance and dressed in a revamped 

and elegant silhouette.

More powerful, more visually appealing, but with the 

same soul as its predecessor, the Aston Martin Rapide S 

has been carefully designed to reaffirm its position as the 

most beautiful and balanced four-seater sports car in  

the world.

Thanks to the efficiency of the new aM11 v12 engine, the 

Rapide S can reach a top speed of 306 km/h, accelerating 

to 100 km/h in just 4.9 seconds, exceptionally combining 

dynamic performance with assertive design.
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Bmw 
m6 Gran couPé
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Ultrapassar as Expectativas
Exceeding Expectations

de traços elegantes e porte impetuoso, o novo BMW M6 

Gran Coupé é a terceira adição à gama M6, combinando 

com distinção as características de desempenho M com 

uma dose extra de luxo e apelo estético. 

um primeiro olhar revela imediatamente que o novo 

modelo excede todas as expectativas. as linhas dinâmi-

cas e o design desportivo aliam-se ao logótipo M6, à gre-

lha M em forma de duplo rim com barras duplas cromadas, 

às entradas de ar e ao tejadilho em fibra de carbono para  

conferir um caráter único ao M6 Gran Coupé. 

a impulsioná-lo está um motor de oito cilindros com 

tecnologia M twinPower turbo, que o eleva ao patamar 

dos super carros e lhe permite passar dos 0 aos 100km/h 

em 4,2 segundos, a caminho da velocidade máxima  

de 250 km/h.

a transmissão M de sete velocidades de dupla embrai- 

agem com drivelogic dispõe de duas transmissões parciais 

com embraiagens separadas, o que significa que, quando 

o condutor acelera o veículo na velocidade engrenada, a 

relação seguinte é automaticamente pré-engrenada nos 

sincronizadores, permitindo alternar entre velocidades 

numa fração de segundos.

a elegância distintiva do M6 Gran Coupé fica completa 

com a criteriosa seleção de materiais no interior, onde os 

pormenores são orientados para o condutor. 

with its elegant lines and attention-grabbing size, the 

new BMW M6 Gran Coupé is the third addition to the M6 

range, exceptionally combining the M series performance 

traits with an extra portion of luxury and aesthetic appeal.

a first look immediately reveals that the new model 

exceeds all expectations. The dynamic lines and sporty  

design join forces with the M6 logo, the two-section  

kidney-shaped radiator grille with chrome bars, the air 

vents, and the carbon fibre roof to impart a unique charac-

ter to the M6 Gran Coupé.

Powering it is an eight-cylinder engine with M  

twinPower turbo technology, which lifts it to the level of 

super car and enables it to accelerate from 0 to 100 km/h 

in 4.2 seconds, on its way to a top speed of 250 km/h.

The seven-speed M double clutch transmission with 

drivelogic comprises two partial transmissions with  

separate clutches, which means that when the driver  

accelerates the vehicle in the engaged gear, the following 

gear is automatically engaged in the pre-synchronizers, 

allowing shifting between gears in a split second.

The distinctive elegance of the M6 Gran Coupé is made 

complete with the careful selection of materials in its inte-

rior, where the detailing is designed with the driver in mind.
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2 ladies

desenhado pela Mulder design e construído pela  

rossiNavi, o iate 2 Ladies combina de forma soberba a  

estrutura imponente com a personalidade contemporânea 

dos interiores minimalistas criados pelo studio spadolini. 

Pensado para navegar em total segurança em quaisquer 

condições atmosféricas, o super iate de 46,30 metros  

consegue, graças aos dois motores de 1300 cv, alcançar 

uma velocidade máxima de 15,5 nós. 

ideal para momentos de convívio, o 2 Ladies dispõe de 

seis suítes, duas delas master, tendo capacidade para  

receber confortavelmente doze hóspedes, que podem 

usufruir do seu tempo a bordo exercitando-se no ginásio 

ou simplesmente relaxando na sauna ou ao sol, nas várias 

áreas disponíveis para o efeito.

designed by Mulder design and built by rossiNavi, the 

2 Ladies yacht superbly combines an impressive structure 

with the contemporary personality of minimalist interiors 

created by studio spadolini.

developed to navigate safely in all weather condi-

tions, thanks to its two 1300 hp engines the super yacht  

measuring 46.30 metres can reach a maximum speed of 

15.5 knots.

ideal for moments in company, the 2 Ladies contains 

six suites, two of which are master suites, and has room to 

comfortably accommodate twelve guests, who can enjoy 

their time aboard exercising in the gym or simply relaxing 

in the sauna or in the sun, in the various areas available for 

the purpose.

Puro Ócio \\ Pure Leisure
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Benetti classic 
suPreme 132 

a nova proposta da benetti assinala a apresentação  

da gama Classic, a mais recente linha de iates do  

construtor italiano. 

com 40,24 metros de comprimento, o novo Benetti 

Classic Supreme 132 nasceu da necessidade de criar uma 

embarcação mais competitiva, mas que mantivesse a 

aposta da marca na inovação. assim surge um iate equi- 

pado com inovadores sistemas tecnológicos e onde o  

terraço no camarote do proprietário, o jacuzzi duplo e uma 

escadaria exterior são apenas algumas das novidades.

a completar a abordagem estilística do arquiteto righini, 

Francios Zuretti desenhou interiores modernos e cativan-

tes, onde a decoração elegante confere elevados níveis de 

conforto a cada divisão.

The new proposal from benetti heralds the presentation 

of the Classic range, the latest selection of yachts from the 

italian builder.

Measuring 40.24 metres in length, the new Benetti  

Classic Supreme 132 was created out of the need to design 

a more competitive boat, but which sticks to the brand’s 

focus on innovation. we are thus presented with a yacht 

fitted with innovative technological systems and where 

the terrace of the owner’s cabin, the double Jacuzzi and an 

outside staircase are just some of the new highlights.

rounding off the stylistic approach by architect righini, 

Francios Zuretti has designed modern and captivating 

interiors, where the elegant décor provides high levels of 

comfort in every room.

Elegância Italiana \\ Italian Elegance
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GulFstream G650
Garantia de Excelência  \\ Guarantee of Excellence

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION

AVIãO \\ AIRPLANE

Mais rápido, mais confortável e capaz de voar durante 

mais tempo que qualquer outro da sua classe, o Gulfstream 

G650 é já uma referência na área dos jatos privados. 

equipado com dois potentes motores Rolls-Royce 

BR725, a nova proposta da gulfstream destaca-se pela ca-

pacidade de fazer uma viagem de 12.964 km sem interrup-

ções, sendo por isso a opção ideal para fazer a ligação entre 

Nova iorque e o dubai ou entre londres e buenos aires. 

apostando em tecnologias topo de gama, a marca 

equipou o G650 com sofisticados recursos de segurança,  

nomeadamente o enhanced vision sistem ii, o Head-up 

display ii (Hud ii) e o synthetic vision-Primary Flight  

display (sv-PFd), que colaboram entre si para melhorar o 

desempenho do piloto.

Faster, more comfortable and able to fly for longer than 

any other aircraft in its class, the Gulfstream G650 has  

already made a name for itself in the world of private jets.

equipped with two powerful Rolls-Royce BR725 engines, 

the new model from gulfstream stands out for its ability to 

fly 12,964 km nonstop, making it the ideal choice for flying 

between New york and dubai or between london and 

buenos aires.

Focusing its efforts on high-end technologies, the manu- 

facturer has fitted the G650 with sophisticated securi-

ty features, including the enhanced vision system ii, the  

Head-up display ii (Hud ii) and the synthetic vision- 

-Primary Flight display (sv-PFd), which work together to 

improve the performance of the pilot.
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Por sua vez, o sistema de entretenimento, que pode ser 

controlado com um simples toque, garante momentos de 

descontração durante o voo, graças à inclusão de um leitor 

de dvd/cd/bluray, dois monitores lcd Hd e um sistema 

de alto-falante. 

com capacidade para transportar até oito passagei-

ros e quatro tripulantes, o G650 foi pensado ao pormenor 

de forma a garantir que todos viajam comodamente. as  

16 janelas que percorrem a extensa cabine iluminam  

generosamente o espaço e os aconchegantes cadei-

rões reclináveis proporcionam níveis únicos de conforto.  

Podendo ser configurado de acordo com as necessidades 

específicas do proprietário, cada detalhe deste jato privado 

foi concebido para minimizar os efeitos das viagens de 

longo curso. 

For its part, the entertainment system, which can be 

controlled with a simple touch, ensures moments of in-fli-

ght relaxation thanks to the addition of a dvd/cd/bluray 

player, two Hd lcd monitors and a loudspeaker system.

able to carry up to eight passengers and four crew 

members, the G650 has been designed down to the smal-

lest detail to ensure that everyone travels in comfort. The 

16 windows that run along the extensive cabin generously 

illuminate the space and the cosy reclining chairs provide 

unique levels of comfort. able to be configured according 

to the specific needs of the owner, every detail of this pri-

vate jet has been designed to minimise the effects of long 

haul flying.
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conVento do século xi
11th century conVent

Douro,  Portugal

Vida Privilegiada \\ Privileged Life
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liVinG in 
PortuGal

talvez por Portugal ser um território com uma 

localização tão privilegiada com praias a perder de vista, 

de um património histórico continuamente distinguido 

pela uNescO e com um clima e uma gastronomia de fazer  

inveja a tantos outros, o governo português apresentou 

recentemente o programa Living in Portugal.

representando um investimento total de 828 mil euros 

em dois anos (até 2015), a iniciativa destina-se à promoção 

do turismo residencial, pelo que os estrangeiros que queiram 

comprar casa em Portugal passam a ter diversas re- 

galias. Por exemplo, os reformados estrangeiros que 

queiram ter uma segunda habitação no país passam a 

beneficiar de uma das taxas de irs mais competitivas da 

europa. O objetivo passa por duplicar a quota de mercado, 

já que das cem mil casas vendidas em média por ano 

nos países mediterrânicos, Portugal absorve apenas 4%, 

enquanto que espanha detém 45%, França 25% e itália 15%.

Numa parceria com o turismo de Portugal, o governo 

português lançou também o portal livinginportugal.com, 

que disponibiliza toda a informação relacionada com a 

compra de casa no país.

Possibly because Portugal is a place with such a prime 

location, with beaches as far as the eye can see, a heritage 

continuously distinguished by uNescO and with a cli-

mate and cuisine the envy of so many others, the  

Portuguese government has recently presented the ‘living 

in Portugal’ programme.

representing a total investment of 828,000 euros 

over two years (until 2015), the aim of the initiative is to  

promote residential tourism, whereby foreigners wishing 

to buy property in Portugal can now enjoy many perks. For 

example, retired foreigners who want a second home in 

the country now benefit from one of europe’s most com-

petitive income tax rates. The aim is to double Portugal’s 

market share, as, of the one hundred thousand homes sold 

on average per year in Mediterranean countries, Portugal 

represents only 4%, while spain has 45%, France 25% and 

italy 15%.

in a partnership with Turismo de Portugal, the Portuguese 

government has also launched the livinginportugal.com 

portal, which provides all the information you need on pur-

chasing a house in Portugal.
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envolto numa área de extrema beleza natural nas 

margens do douro, este magnífico convento do século xi, 

outrora local de passagem de homens de fé e de cultura, é 

hoje uma assinalável estância turística.

alvo de importantes obras de restauro, o edifício princi-

pal contempla 38 quartos, duas suites, bem como amplos 

salões principescos de inspiração romana e árabe que al-

bergam um espólio exuberante. esta propriedade de 83 

hectares inclui ainda mais de 20 casas independentes de 

várias tipologias. inseridas nos bosques, estas residências, 

cujos balcões debruçados sobre a inesquecível paisagem 

lhes conferem a dignidade de pequenos solares, podem al-

bergar entre 4 e 20 pessoas.

Nestled within an area of extreme natural beauty on the 

banks of the douro, this magnificent convent dating from 

the 11th century, once a place of men of faith and culture, is 

today a remarkable tourist resort.

Having undergone major restoration work, the main 

building has 38 rooms, two suites and grand stately loung-

es, of roman and arab inspiration, housing an impressive 

art collection. This 83-hectare property also includes 20 

independent houses of varying configurations. located 

within the woods, these residences, whose balconies 

overlooking the unforgettable landscape give them an air 

of small manor houses, can accommodate between 4 and 

20 people.

com duas piscinas (uma interior climatizada e outra ex-

terior), sauna, banho turco, corte de ténis, uma rara coleção 

de coches, cozinha medieval e restaurante panorâmico, 

este complexo palaciano é também rodeado por jardins, 

miradouros, uma praia fluvial e ancoradouros, que per- 

mitem desfrutar dos seus 2,5 km de margem do rio douro. 

Por entre vinha, olival e eucaliptal existem igualmente 

inúmeros espaços convidativos a caminhadas que desa-

fiam à descoberta da mística de outros tempos.

with two pools (one heated indoor and one outdoor), 

sauna, steam room, tennis court, a rare collection of car-

riages, medieval cuisine and panoramic restaurant, this 

palatial complex is also surrounded by gardens, lookout 

points, a river beach and moorings, allowing you to en-

joy its 2.5 kilometres bank along the river douro. amidst 

vineyards, olive groves and eucalyptus copses, there are 

also many spaces conducive to walks, challenging you to 

discover the mystique of yesteryear.

www.royalvillas.eu
geral@royalvillas.eu
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quinta em sintra
Quando o portão principal desta quinta se abre, é um 

amplo pátio que nos recebe de braços abertos. em torno, 

um edifício totalmente rebocado a rosa velho destaca-

-se na paisagem serrana de sintra, funcionando imedia- 

tamente como um verdadeiro oásis de tranquilidade.

datada do século xviii, esta faustosa quinta é compos-

ta por três casas, que mantêm até aos dias de hoje todas 

as características da traça original, proporcionando uma 

deliciosa viagem no tempo em cada um dos seus cui- 

dadosamente preservados recantos. 

com 21 divisões, a casa principal foi totalmente recupe-

rada e adaptada às exigências atuais, de forma a oferecer 

aos seus proprietários e convidados o máximo de conforto. 

além de poderem conviver na ampla sala de estar, estes 

podem descobrir os tesouros da biblioteca ou saborear 

when the main gate to this estate opens, it is a large 

courtyard that welcomes you with open arms. around it, a 

building totally plastered in antique pink stands out in the 

mountainous landscape of sintra, immediately producing 

a veritable oasis of tranquillity.

dating back to the 18th century, this lavish quinta is made 

up of three houses, which retain to this day every feature of 

their original design, providing a delightful trip back in time 

in each of their carefully preserved corners.

with 21 rooms, the main house has been entirely reno-

vated and adapted to modern day requirements, to offer its 

owners and guests the height in comfort. in addition to time 

spent together in the large living room, they can discover 

the treasures of the library or enjoy the peace and quiet of 

the chapel, the façade of which, dating from 1739, is one of 

Sintra,  Portugal

a tranquilidade da capela, cuja fachada de 1739 é uma das 

maiores riquezas da quinta. No interior, uma imensidão de 

delicados azulejos de época cobre as paredes, à semelhan-

ça do que acontece um pouco por todo o edifício.

com uma magnífica vista sobre a serra de sintra, pa-

trimónio mundial, esta quinta é um refúgio privilegiado. 

as duas piscinas disponíveis convidam a infindáveis mo-

mentos de lazer, que se podem estender pelos imensos 

espaços verdes que ajudam a completar os 26 650 m2 que 

compõem a área desta exclusiva propriedade.

the quinta’s greatest treasures. inside, an array of delicate 

hand painted tiles from the period covers the walls, similar 

to what can be seen all over the building.

with magnificent views over the serra de sintra, a world 

heritage site, this quinta is an exclusive retreat. The estate’s 

two swimming pools speak of endless moments of leisure 

time, which can also be enjoyed throughout the expan-

sive green areas that help to complete the 26,650 square 

metres making up the area of this exclusive property.

www.royalvillas.eu
geral@royalvillas.eu

Ami - 9469
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Villa quinta Patiño

É no exclusivo condomínio Quinta Patiño que encon- 

tramos esta requintada villa de três pisos, onde se 

destacam os elevados níveis de conforto, segurança e 

qualidade em materiais e acabamentos. 

situada num lote com 1660 m2 e com uma área de 

construção de 610 m2, a villa é composta por três suítes 

e dois quartos, uma espaçosa sala de estar com 70 m2, 

uma sala de jantar com 23 m2, uma cozinha totalmente 

equipada e ainda uma generosa garagem que permite 

guardar seis viaturas em total segurança. 

This exquisite three-storey villa stands within the ex-

clusive Quinta Patiño condominium, where high levels of 

comfort, security and quality materials and finishes pro-

vide a memorable highlight.

sat on a plot with an area of 1660 square metres and 

with a construction area of 610 m², the villa contains three 

suites and two bedrooms, a spacious living room measur-

ing 70 m², a 23 m² dining room, a fully equipped kitchen and 

also a spacious garage that can securely store six vehicles.

REAL ESTATE

Estoril,  Portugal

O esplendoroso toque final é dado pelo jardim tropical, 

cuja estrela é a piscina exterior equipada com uma cascata, 

ideal para momentos únicos de relaxamento, ao som da 

música ambiente. 

Proporcionando níveis únicos de luxo e privacidade, 

a Quinta Patiño coloca ao dispor dos seus residentes 

inúmeros espaços verdes, um lago, um ginásio e vários 

campos de ténis.

a spectacular final touch is provided by the tropi-

cal garden, the highlight of which is outdoor pool with its 

waterfall, ideal for moments of relaxation to the sound of 

background music.

Providing unique levels of luxury and privacy, Quinta 

Patiño offers its residents numerous green spaces, a lake, 

a gym and several tennis courts.
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50 anos mclaren

É a 27 de setembro de 2013 que a Mclaren celebra 50 anos 

de história, que serão comemorados ao longo do ano numa 

série de eventos que irão recordar o percurso da marca nas 

últimas cinco décadas. 

empregando atualmente mais de dois mil funcionários, 

o grupo Mclaren tem-se destacado desde 1963 pelos  

sucessos alcançados em competições desportivas,  

sobretudo em Formula 1, e na produção de sedutores  

modelos de estrada.

celebrating 50 years of history on september 27, 2013, 

Mclaren will commemorate this milestone throughout 

the year in a series of events that will recall the journey of 

the brand over the past five decades.

currently employing more than two thousand employees, 

since 1963 the Mclaren group has stood out for success 

achieved in sports competitions, especially in Formula 1, 

and for the production of alluring road models.

in close collaboration with Mansory, danish manufacturer 

garia offers its clients the chance to customise their golf 

cars, using a unique range of accessories inspired by the 

most luxurious cars.

ideal for those who want to make their golf car totally 

unique, the garia Mansory accessory Program features 

more than 60 accessories, boasts unlimited combinations, 

and is available for all garia models, new or old.

Golfe Juvenil 

visando fomentar o crescimento do golfe em Portugal, a 

Federação Portuguesa de golfe (FPg) lançou o Programa 

de desenvolvimento Juvenil 2013-2016, que pretende 

promover a prática da modalidade entre os mais jovens. 

com este projeto, a FPg quer combater o estigma eli-

tista do golfe, apoiar os clubes na captação de jovens  

jogadores, melhorar a sua formação e o quadro competitivo  

do circuito drive (competição no golfe escolar) e aumen-

tar o número de praticantes filiados nos clubes, alargando  

assim a base de recrutamento das seleções nacionais  

e profissionais.

with the aim of fostering the growth of golf in Portugal, the 

Portuguese golf Federation (FPg) has launched its youth 

development Programme 2013-2016, which aims to pro-

mote the sport among young people.

The FPg wants to fight the elitist stigma of golf with this 

project, supporting clubs in attracting young players im-

proving their training and competitive framework of the 

drive circuit (competition in school golf) and increasing 

the number of affiliated players in clubs, thus extending 

the recruitment pool for national teams and professionals.

Garia mansory

Numa estreita colaboração com a Mansory, o fabricante 

dinamarquês garia oferece aos clientes a possibilidade 

de personalizarem os seus carros de golfe, recorrendo a  

uma linha de acessórios originais inspirados nos mais  

luxuosos automóveis. 

ideal para quem pretende um carro de golfe totalmente 

único, o garia Mansory accessory Program envolve mais 

de 60 acessórios e dispõe de combinações ilimitadas,  

estando disponível para todos os modelos garia, sejam 

eles novos ou anteriores. 

volvo ocean race portuGal

a assembleia Municipal de lisboa aprovou o regresso à 

capital portuguesa da maior regata do mundo. Nas edições 

de 2014/2015 e 2017/2018, a doca de Pedrouços volta a ser 

umas das etapas da volvo Ocean race, à semelhança do 

que aconteceu em 2012.

Para antónio costa, presidente da câmara de lisboa, aco-

lher a volvo Ocean race, um dos maiores acontecimentos 

desportivos do mundo, «representa uma grande oportu-

nidade de promover a cultura e herança de lisboa a uma 

escala global». 

a cidade portuguesa é o oitavo porto a ser anunciado 

para a edição 2014/2015, que partirá de alicante e terá 

gotemburgo como destino final. 

lisbon city council has approved the return to the 

Portuguese capital of the world’s greatest boat race. in the 

2014/2015 and 2017/2018 editions, the Pedrouços docks 

will once again host one of the legs of the volvo Ocean 

race, as was the case in 2012.

For antónio costa, Mayor of lisbon, hosting the volvo 

Ocean race, one of the world’s greatest sporting events, 

«represents a great opportunity to promote the culture 

and heritage of lisbon on a global scale». The Portuguese 

city is the eighth harbour to be announced for the 2014/2015 

edition, which will depart from alicante and has gothenburg 

as its final destination.
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turnBerry 
resort

Delineado pela Natureza\\ Honed by Nature
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC / TURNBERRY RESORT, SCOTLAND (PROPERTY)

CAMPO DE GOLFE \\ GOLF COURSE

colinas ondulantes, dunas de areia irregulares e uma 

forte brisa marítima são o cartão de visita da região de 

ayshire, na escócia. e foram estes circuitos genialmente 

traçados pela natureza que inspiraram os locais a jogar 

as primeiras partidas de golfe, muito antes dos modernos 

percursos desenhados ao pormenor. 

O encanto dos escoceses pelo novo desporto levou à 

construção, em 1901, de um campo formal em turnberry, 

projetado por willie Fernie. O fascínio que provocou entre 

profissionais e entusiastas de todo o mundo conduziu à 

inauguração, em 1906, do station Hotel, que transformou 

rolling hills, irregular sand dunes and a strong sea 

breeze serve as the calling card of the region of ayrshire, 

scotland. and it was on these circuits, ingeniously carved 

out by nature that locals were inspired to play the first few 

rounds of golf, long before modern courses designed to the 

finest detail.

The fascination felt by the scottish for this new sport led 

to the construction in 1901 of a formal course at turnberry, 

designed by willie Fernie. The interest that this roused 

among professionals and enthusiasts from around the 

world led to the inauguration in 1906, of the station Hotel, 
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turnberry no primeiro resort de golfe da grã-bretanha, 

ainda hoje uma referência incontornável entre os prati-

cantes da modalidade. 

atualmente, os três campos de turnberry garantem 

aos jogadores, profissionais ou amadores, momentos  

extraordinários. O ailsa, um par-70, já recebeu quatro Open 

championships e os 18 buracos do Kintyre prometem  

reviravoltas emocionantes. Já o arran, um par-31 de 9  

buracos, é a introdução ideal aos desafios deste desporto. a 

vista para a ilha ailsa craig e a presença constante do farol 

completam a experiência inesquecível. 

which transformed turnberry into the uK’s first golf resort, 

and what remains today an unavoidable golfing reference 

among players of this sport.

currently, the three layouts at turnberry ensure  

golfers extraordinary moments, whether professional 

or amateur. The ailsa, a par-70, has already staged four 

Open championships and the 18 holes of the Kintyre 

promise exciting twists. For its part, the arran, a par-31, 

9-holer, offers the ideal introduction to the challenges of  

this sport. The view out to ailsa craig island and the  

constant presence of the lighthouse round off the unfor-

gettable experience.
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a Villas&Golfe África celebrou o seu 3.º aniversário a 

17 de novembro com um torneio no campo de golfe dos 

Mangais, em angola, seguido do almoço celebrativo no 

restaurante varanda dos Mangais, que incluiu a expo-

sição V&G Arte, com a presença de grande parte dos  

artistas plásticos que foram entrevistados ao longo dos três 

anos de existência da revista, e o pré-lançamento do novo  

álbum de Né gonçalves.

Villas&Golfe África celebrated its 3rd anniversary on  

November 17 with a tournament at campo de golfe dos 

Mangais course, in angola, followed by a celebratory lunch 

at the varanda dos Mangais restaurant, which included 

the V&G Arte exhibition, featuring many of the artists  

who have been interviewed over the three years of the 

magazine, and the pre-release of the new album by  

Né gonçalves.

com os patrocínios do bFa, da ensa, da gestimóvel e da 

unitel e com as parcerias do campo de golfe dos Mangais, 

da topázio e da Formicasa, o torneio Villas&Golfe Cup in 

Mangais teve como grande vencedor José Munar, sendo 

que o troféu de prata foi atribuído a gao youngfeng e o de 

bronze a antónio luife. albina assis africano venceu os 

dois prémios que estavam destinados às senhoras.

Nascida na europa há mais de 11 anos, a Villas&Golfe 

conquistou um incontornável prestígio a nível mundial, 

with bFa, ensa, gestimóvel and unitel as sponsors and 

with campo de golfe dos Mangais, topázio and Formicasa 

as partners, the Villas&Golfe Cup in Mangais tournament 

had José Munar as the overall winner with the silver trophy 

awarded to gao youngfeng and the bronze to antónio 

luife. albina assis africano ending up winning the two 

prizes destined for the ladies event.

created in europe more than 11 years ago, Villas&Golfe 

has attained undeniable prestige worldwide, and is  



assumindo-se atualmente como uma das mais reconhe- 

cidas publicações de lifestyle internacionais dirigida ex-

clusivamente a um segmento de topo. 

em 2009, a Villas&Golfe chegou a angola para mostrar 

um país feito de gente calorosa e paisagens arrepiantes. 

em três anos, alcançou a liderança do mercado no seu  

segmento e conquistou a credibilidade e o respeito de  

todos os angolanos. sempre pela positiva, a Villas&Golfe 

partiu de angola para África com o propósito de mostrar o 

melhor que este continente quente e entusiasmante tem 

para oferecer.

today one of the best recognised international lifestyle 

publications aimed exclusively at high end readers.

in 2009, Villas&Golfe arrived in angola to showcase a 

country of warm people and amazing landscapes. in three 

years, the magazine has achieved market leadership in its 

segment and has earned the credibility and respect of all 

angolans. always from a positive angle, Villas&Golfe has 

departed from angola to africa to continue to showcase 

the best that this warm and exciting continent has to offer.
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