
N
.º 

69
 \

\ 
A

no
 12

 \
\ 

10
 €

N
.º 69  A

br M
ai \\ A

pr M
ay  2013  

w
ell liv

iN
g

   \\   lu
x

u
ry

   \\   b
u

siN
ess   \\   eleg

A
N

c
e   \\   c

u
ltu

r
e   \\   b

r
A

N
d

s 
Francisco laranjo  |  Maria Mendes

rolls-royce  |  Ferrari  |  vicem
tasmânia  |  copenhaga

teatro bolshoi

vasco graça
Grande Entrevista

moura
O Senhor Humanidades







ditorial

Império Villas&Golfe® é propriedade da PM Media, S.A. | www.imperiovg.com | EUROPA | ÁFRICA | BRASIL | RÚSSIA | Main Office: Centro Empresarial Lionesa G19, Rua 
da Lionesa, 446, 4465-671 Leça do Balio, Matosinhos, Porto, Portugal | T: +351 229069530 | imperiovg@imperiovg.com | Presidente ADM: Paulo Martins | Diretora: Maria 
Amélia Pires | Editora: Carolina Xavier e Sousa | Redação: Maria Amélia Pires, Carolina Xavier e Sousa, Andreia Barros Ferreira, Estela Ataíde | Revisão: Maria Amélia Pires 
| Tradução: Algarvemedia | Fotografia de capa: ©Shangri-La International Hotel Management Limited | Produção: Sérgio Martins (Coordenação), Laura Martins, Sérgio 
Teixeira | Produção/Materiais: Sílvia Fernandes | Periodicidade: Bimestral | Impressão: Orgal, Lda. | ISSN: 1645 – 2798 | N.º Depósito Legal: 172563/01 | Registo ERC n.º 123930 
| Assinaturas: subscription@pmmediacom.com

Império Villas&Golfe® marca registada. Todos os direitos reservados.
Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, inclusive comerciais.
Os anúncios publicitários e artigos de opinião, os seus conteúdos e o impacto que deles advier são da total responsabilidade dos seus autores.

Esta edição foi escrita segundo as normas do novo acordo ortográfico.

Publicidade: imperiovg@imperiovg.com

Agora que o sol resolveu abrir os braços e envolver mon-

tanhas, vales e praias, é tempo de sair à rua e fazer tudo 

aquilo que a chuva não permitiu que fizéssemos. 

Que tal uma partida de golfe, ou um passeio de luxo no 

asfalto?! Por que não cortar os mares em barcos velo-

zes, ou apanhar o primeiro avião para lugares sonhados 

e arrebatadores?!

Mimos é o que lhe sugerimos, um mundo de sensações 

memoráveis, momentos que o farão esquecer as aventu-

ras alucinantes do quotidiano. uma viagem à tasmânia, ou 

à capital dinamarquesa, um elegante hotel em Paris, um 

encantador sPA norte-americano, uma inovadora quinta 

no douro… sabores, muitos sabores e outras promessas 

que açulam todos os sentidos.

entre e folheie-nos! Para viajar, queremos que o sol nos 

abrace e que ao nosso lado esteja a melhor companhia: 

a sua!

Now that the sun decided to open its arms and hug the 

mountains, valleys and beaches, it’s time to head outdoors 

and do everything the rain stopped us from doing.

How about a round of golf; or a luxurious spin out on the 

road?! why not cut through the waves in speedy boats, 

or catch the first plane to amazing places you’ve always 

dreamed about?!

Pampering is the order of the day; a world of memorable 

sensations, moments that will make you forget the mind- 

-numbing adventures of everyday life. A trip to tasmania, 

or to the danish capital; a stylish hotel in Paris; a charming 

spa in the us; an innovative estate in the douro... flavours, 

many flavours and other promises that will stir up all 

your senses.

come in and discover our pages! when we travel, we 

want to feel the sun’s embrace and to enjoy the best com-

pany beside us: yours!

MARIA AMéLIA PIRES

Sunny Embrace Abraço de Sol
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A douroAzul, líder no setor dos cruzeiros fluviais em 

Portugal, batizou em março de 2013 dois novos navios-

-hotel, o Queen isabel e o Amavida, cujas madrinhas fo-

ram, respetivamente, as atrizes norte-americanas Andie 

Macdowell e sharon stone.

As duas novas embarcações da douroAzul, ambas com 

capacidade para mais de uma centena de passageiros, 

representam um investimento de cerca de 50 milhões de 

euros, destacando-se por incluírem diversas inovações 

tecnológicas e de eficiência energética pioneiras no setor 

dos cruzeiros fluviais. enquanto apreciam a magnífica 

paisagem do vale do douro e se deliciam com as iguarias 

e célebres vinhos da região, os ocupantes destes navios-

-hotel poderão ainda desfrutar de uma piscina aquecida, 

ginásio, spa, entre outras comodidades existentes a bordo.

Douroazul  

douroAzul, number one in river cruises in Portugal, launched 

two new hotel ships in March 2013, the Queen Isabel 

and the AmaVida, their respective godmothers being 

American actresses Andie Macdowell and sharon stone.

douroAzul’s two new vessels, both with room for more 

than one hundred passengers, represent an investment of 

about 50 million euros, and stand out for featuring several 

technological innovations and pioneering energy efficien-

cy in the river cruise sector. while enjoying the magnifi-

cent scenery of the douro valley and savouring the delica-

cies and famous wines of the region, guests of these hotel 

ships can also enjoy a heated pool, gym, spa, and other 

amenities on board.

A vida e influência de ludovico sforza, duque de Milão, 

serviram de inspiração para a edição 2013 da caneta Patron 

of Art, que tem vindo a celebrar o contributo de diversos 

patronos no mundo das artes ao longo dos últimos 22 anos.

um dos mais proeminentes mecenas da renascença ita- 

liana e protetor de leonardo da vinci, sforza é homenage-

ado pela Montblanc com um modelo que reúne detalhes 

que remetem para o castello sforzesco e para o trabalho 

aí realizado por da vinci, nomeadamente os padrões apli- 

cados pelo artista no fresco da «sala delle Asse». 

The life and influence of ludovico sforza, duke of Milan, 

have served as inspiration for the 2013 edition of the Patron 

of Art pen, which has come to celebrate the contribution of 

several patrons in the art world over the last 22 years.

One of the most prominent patrons of the italian renais-

sance and protector of leonardo da vinci, Montblanc 

honours sforza with a model featuring details referring to 

the castello sforzesco and to the work done there by da 

vinci – in particular the patterns created by the artist in the 

«sala delle Asse» fresco.

Montblanc

Feminina e enérgica, a coleção Fendi primavera-verão 

aposta em explosões de cor, sobreposições e interação de 

comprimentos para criar silhuetas de linhas fluidas, onde 

ilimitadas e inovadoras combinações de materiais opulen-

tos resultam em propostas profundamente elegantes.

Nos acessórios, entre os quais se destacam as icónicas 

carteiras Fendi, apresentadas nos intemporais formatos 

Baguette, Peekaboo e 2Jours, também reinam as cores au-

dazes, destacando-se o rosa, amarelo, vermelho papoila, 

laranja e azul. 

Feminine and energetic, the Fendi spring-summer col-

lection is all about explosions of colours, overlapping and 

interaction of lengths in order to create silhouettes with 

flowing lines, where unlimited and innovative combina-

tions of opulent materials result in deeply elegant pieces.

in the accessories, highlighted by the iconic Fendi 

handbags, presented in the timeless Baguette, Peekaboo 

and 2Jours formats, bold colours are also predominant, 

particularly pink, yellow, poppy red, orange and blue.

FenDi 
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O arquiteto paisagista português gonçalo ribeiro telles, 

responsável por importantes projetos como o corredor 

verde de Monsanto ou os jardins da Fundação calouste 

gulbenkian, foi distinguido em abril de 2013 com o 

«Nobel» da arquitetura paisagista, o Prémio sir geoffrey 

Jellicoe, atribuído em Auckland (Nova Zelândia) pela Fede-

ração internacional dos Arquitetos Paisagistas (iFlA).

tendo como objetivo «reconhecer um arquiteto paisagis-

ta cuja obra e contribuições ao longo da vida tenham tido 

um impacto incomparável e duradouro no bem-estar da 

sociedade e do ambiente e na promoção da profissão», o 

Prémio iFlA sir geoffrey Jellicoe foi criado em 2004, po-

dendo equiparar-se a sua relevância à que o Prémio 

Pritzker tem no âmbito da arquitetura.

 

gonçalo ribeiro telles

Portuguese landscape architect gonçalo ribeiro telles, 

responsible for major projects such as the Green Corridor 

of Monsanto or the gardens of the calouste gulbenkian 

Foundation, has been honoured in April 2013 with the 

«Nobel prize» for landscape design, the Sir Geoffrey Jellicoe 

Award, given by the international Federation of landscape 

Architects (iFlA) in Auckland (New Zealand).

with the intention of «acknowledging a landscape de-

signer, whose work and contributions throughout his life 

have had a unique and lasting impact on the welfare of 

society and the environment and the promotion of the 

profession», the iFlA sir geoffrey Jellicoe award was cre-

ated in 2004, with its importance comparable to that of the 

Pritzker Prize for architecture.
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em raras ocasiões durante o processo de criação de um 

cognac, o maître de chai depara-se com uma extraordi- 

nária exceção, um barril que se destaca entre centenas 

pelo seu sabor rico, intenso e exclusivo. 

Pela segunda vez na sua longa história, a louis xiii foi 

brindada com este presente, a que chamou Rare Cask 42,6, 

um cognac dono de uma rara mistura de aromas marcantes.

Para embalar este precioso néctar, os mestres do cristal 

baccarat trabalharam num opulento decanter em cristal 

negro, que surge complementado com um gargalo em 

ouro rosa.

On rare occasions during the process of creating a cognac, 

the maître de chai encounters an extraordinary exception, 

a barrel that stands out among hundreds of others for its 

rich, intense and exclusive flavour. 

For the second time in its long history louis xiii has been 

toasted with this gift, which it has named Rare Cask 42,6, a 

cognac endowed with of a rare blend of outstanding aromas.

to hold this precious nectar, baccarat crystal experts have 

created an opulent decanter in black crystal, which comes 

complete with a bottleneck in rose gold.

louis Xiii

um estudo recentemente publicado pela consultora norte-

-americana McKinsey & co prevê que a china ultrapasse 

os euA (já em 2016) como o maior mercado de carros de 

luxo. Ocupando atualmente a segunda posição da tabela, 

o setor automóvel chinês cresceu em média 24% ao ano 

entre 2005 e 2011. Apesar de estimar que o crescimento do 

mercado automóvel chinês abrande para uma média de 

8% ao ano entre 2011 e 2020, o relatório prevê que a venda 

de carros novos na china até 2020 contribua 35% para o 

crescimento do mercado mundial de automóveis de luxo.

A recently published study by u.s. consultant McKinsey 

& co predicts that china will surpass the u.s. (by 2016) as 

the largest market for luxury cars. currently second on 

the table, the chinese car sector grew on average 24% per 

year between 2005 and 2011. Although estimating that the 

growth of the chinese car market will slow to an average 

of 8% per year between 2011 and 2020, the report predicts 

that new car sales in china until 2020 will contribute 35% 

to the growth of the global market for luxury cars.

carros De luXo na china

Muito mais do que um mero iate, o Sveti é uma autêntica 

ilha móvel equipada com os mais luxuosos recursos exis-

tentes, reunindo num só espaço as melhores característi-

cas dos mais abastados resorts do mundo.

elevando o conceito de cruzeiro a um nível nunca vis-

to, stefano Pastrovich desenhou um mega iate que é, ele 

próprio, uma descoberta constante. Além de equipar esta 

arrojada proposta com 24 quartos standard, 24 quartos VIP 

e 12 suítes VIP com lounge, todos com terraço privativo, 

Pastrovich dotou o magnífico Sveti de quatro restauran-

tes com propostas gastronómicas distintas, um beach 

club, um spa, diversos espaços de convívio e ainda caves 

de vinhos onde é possível saborear os melhores néctares 

do mundo.

sveti 

Much more than just a yacht, the Sveti is an authentic mo-

bile island equipped with the most luxurious of facilities, 

combining the best features of the best equipped resorts 

in the world in a single place.

bringing the cruise ship concept to a level never before 

seen, stefano Pastrovich has designed a mega yacht, 

which is itself a constant discovery. besides equipping 

this bold ship with 24 standard rooms, 24 viP rooms and 12 

viP suites with lounge, all with private terraces, Pastrovich 

has endowed the magnificent Sveti with four restaurants 

offering different gastronomic experiences, a beach club, 

a spa, several communal spaces and even wine cellars 

where you can taste the best wines the world has to offer.
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A Herdade da comporta, empresa participada da rioforte, 

pertencente ao grupo espírito santo, acaba de lançar o 

Comporta Dunes, um amplo projeto turístico ao largo da 

costa alentejana. O empreendimento incluirá o primei-

ro hotel e spa operados pela cadeia ÀMANresOrts na 

Península ibérica, um conjunto de 36 ÀMAN villas e um 

campo de golfe de 18 buracos concebido por david Mclay 

Kidd, cuja clubhouse será assinada pelo arquiteto eduardo 

souto de Moura.

Os principais empreendimentos do projeto representarão 

um investimento de 92 milhões de euros entre 2013 e 2015 

financiado por capitais privados nacionais e estrangeiros e 

pelo QreN – sistema de incentivos à inovação. A constru-

ção de algumas infraestruturas e do campo de golfe foi já 

iniciada, esperando-se a conclusão do conjunto de empre-

endimentos dentro de dois anos.

 

ÀManresorts na herDaDe Da coMporta

Herdade da comporta, a subsidiary of rioforte belonging 

to the espírito santo group, has just launched Comporta 

Dunes, a large tourist project on the Alentejo coast. The 

development will include the first hotel and spa run by the 

ÀMANresOrts chain on the iberian Peninsula, a series 

of 36 ÀMAN villas and an 18-hole golf course, designed by 

david Mclay Kidd, the clubhouse of which will be designed 

by architect eduardo souto de Moura.

The main undertakings of the project will represent an 

investment of 92 million euros between 2013 and 2015, 

financed by private national and international capital and 

by the QreN - System of Incentives for Innovation. con-

struction work on some facilities and the golf course has 

already begun, and it is hoped that the series of projects 

will be completed within two years.
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vasco Graça 
Moura

«A cultura comporta uma série de chaves para a 
compreensão do mundo» \\ «Culture consists of a 

series of keys to understanding the world»

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

GRANDE ENTREVISTA \\ GREAT INTERVIEW

É um acérrimo defensor da língua portuguesa, da leitura 

dos clássicos da literatura nacionais e estrangeiros, do ci-

nema com princípio, meio e fim, e da importância de tudo 

isto na formação humana. Poeta, escritor, tradutor e antigo 

advogado, vasco graça Moura é também, desde o início de 

2012, presidente da Fundação centro cultural de belém. Foi 

lá, no seu escritório com janelas abertas sobre o tejo, que 

nos encontrámos com ele para falar sobre os 20 anos do 

ccb, mas também sobre a sua infância no Porto, os primei-

ros livros que leu, a sua relação com o seu pai e o desejo 

que tem de ser recordado como «alguém que fez tudo o 

que podia pela sua língua».

He is a staunch supporter of the Portuguese language, 

of reading classics of home-spun and foreign literature, of 

films with a beginning, middle and end, and of the impor-

tance of this all in human development. Poet, writer, trans-

lator and former lawyer, vasco graça Moura is also, since 

the beginning of 2012, president of the Fundação centro 

cultural de belém (ccb). it was there, in his office with 

windows open onto the tagus, that we met with him to talk 

about 20 years of the ccb, but also about his childhood in 

Oporto, the first books he read, his relationship with his fa-

ther and the desire he has to be remembered as «someone 

who did everything he could for his language».
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20 years of the CCB, 50 years of literary career. 2013 is 

definitely a year of celebrations for you. are there reasons 

to celebrate?

20 years of the ccb; there surely are. As to literary career, 

i have been lucky to survive 50 years as an author, which 

isn’t bad, but what is really important in cultural and na-

tional terms is the fact that we are an institution that has 

marked Portuguese life in many aspects, since it has been 

the venue for the most varied of events and happenings of 

interest to Portugal, to europe and to the world. celebrating 

20 years of an institution with these characteristics is 

always a task that involves a certain responsibility, but 

which brings plenty of satisfaction.

Your time as president has been marked by the start of 

the «Cycle of Humanities».

i would have liked it to have been marked. At the 

moment it may be marked by a series of initiatives that 

point in this direction without impairing the tradition of the 

ccb itself in other areas. it is an area in which the aim will 

be to increasingly draw the attention of those in charge of 

higher and secondary education to the need to eliminate 

the growing rate of divorce that has been observed with 

relation to what might be termed general culture: contact 

with the great productions of the human spirit over the 

centuries. it is an attempt that has been well received and a 

great deal of understanding on the part of our administra-

tion and of government officials with whom i have spoken.

20 anos do CCB, 50 anos de carreira literária. 2013 é 

definitivamente um ano de comemorações para si. Há 

motivos para celebrar?

20 anos do ccb, há com certeza. Quanto à carreira lite- 

rária, tive a sorte de sobreviver 50 anos enquanto autor, 

o que não é mau, mas o que é realmente importante em 

termos culturais e nacionais é o facto de estarmos numa 

instituição que tem marcado a vida portuguesa em mui-

tos aspetos, uma vez que tem sido palco dos mais vari- 

ados eventos e acontecimentos de interesse para Portugal, 

para a europa e para o mundo. comemorar 20 anos de uma 

instituição com essas características é sempre uma tarefa 

que implica uma certa responsabilidade, mas que traz bas-

tantes satisfações. 

a sua presidência fica marcada pelo arranque do Ciclo 

das Humanidades.

gostaria que ficasse marcada. Neste momento pode es-

tar marcado por um conjunto de iniciativas que apontam 

nessa direção, sem prejudicarem a tradição do próprio ccb 

nas outras áreas. É uma área em que se procurará cada vez 

mais chamar a atenção dos responsáveis do ensino supe-

rior e secundário para a necessidade de eliminar o divórcio 

crescente que se tem vindo a verificar com aquilo que se 

pode chamar a cultura geral: o contacto com as grandes 

produções do espírito humano ao longo dos séculos. É uma 

tentativa que tem tido muito acolhimento e muita compre-

ensão por parte da nossa tutela e dos responsáveis gover-

namentais com quem tenho falado.

Nestes tempos de crise faz sentido ter uma parte do CCB 

ocupada por uma coleção privada?

está-me a pôr a questão da coleção berardo. No plano da 

história, pessoalmente penso que não fez qualquer sentido 

o tipo de negociação que o governo sócrates fez com o 

sr. comendador berardo e a Associação berardo para a 

criação do museu. Amputou uma dimensão essencial da 

atividade do ccb, uma vez que o privou do seu centro de 

exposições. essa situação foi entretanto resolvida no que 

diz respeito à arquitetura porque criámos uma galeria que 

creio que é única na europa, vocacionada para exposições 

de arquitetura. está a ter um grande sucesso. 

No presente, as nossas relações com a Fundação berardo 

pautam-se pela cooperação e pela cortesia, e a minha opi-

nião pessoal, e creio que dos meus colegas, é que, se não 

há meios por razões financeiras para explorarmos aquele 

espaço como desejaríamos, mais vale que se encontre lá a 

coleção berardo, que é uma importantíssima coleção pri-

vada, única em Portugal no que diz respeito a grandes obras 

de artistas do século xx. 

Continua a defender a ini-

ciativa privada para dinami-

zar os espaços culturais?

Acho que o estado tem 

obrigações indeclináveis 

na preservação do patri-

mónio, na defesa da língua 

portuguesa e na promoção 

e valorização de tudo aquilo 

que é identitário no plano cultural. tem obrigações no que 

diz respeito àquele tipo de equipamentos culturais que 

não seriam possíveis no mero plano privado. como tem 

que ter um papel importante no que diz respeito aos equi- 

pamentos culturais concelhios, de comunidades em que nor- 

malmente há mais desequilíbrios económicos. Por outro 

lado, o estado não deve, na minha opinião, ser um estado 

pagador de subsídios.

Hoje há um fator diferente que me obriga a ser um pou-

co mais flexível, e que é o facto de estarmos numa crise 

tal que se um pai tiver que gastar o pouco dinheiro de que 

dispõe para comprar um livro escolar para o filho é natu-

ral que não vá a um espetáculo cultural. O estado tem que 

encontrar uma maneira de cooperar com o setor privado 

para tentar reequilibrar uma situação de crise que se está a 

refletir em todos os setores da criação cultural.

Como tem visto a atuação do Primeiro-ministro, cuja 

candidatura à presidência do PSD não apoiou? 

Penso, pessoalmente, que o sr. Primeiro-Ministro tem 

dado uma grande manifestação de coragem numa situa-

ção que é extremamente difícil para Portugal, num contex-

to europeu que é cada vez mais desfavorável e que esca- 

pa não só ao controle como à influência de cada um dos 

In these tough times does it make sense to have a part of 

CCB occupied by a private collection?

you’re referring to the matter of the berardo collection. 

in terms of history, personally i think that the kind of ne-

gotiation that the sócrates government made with the 

Mr. berardo and the berardo Association for the creation 

of the museum made no sense. it amputated an essential 

dimension of the ccb’s activity, as it deprived it of its ex-

hibition centre. This situation has since been resolved with 

regard to architecture because we have created a gallery 

that i believe is unique in europe, dedicated to architecture 

exhibitions. it has proved a great success.

At present, our relations with the berardo Foundation are 

guided by cooperation and courtesy, and my personal opin-

ion, and i think that of my colleagues, is that if the means do 

not exist for financial reasons to use this space as we would 

wish, it is better that the berardo collection is there, an im-

portant private collection, unique in Portugal with regard to 

major works by artists of the twentieth century.

Do you still support pri-

vate initiative as a means to 

boosting cultural venues?

i think the state has binding 

obligations to preserving 

heritage,  to defending 

the Portuguese language 

and to the promotion and 

appreciation of the nation’s 

identity in cultural terms. it 

has obligations with respect to the kind of cultural facilities 

that would not possible merely on a private level. Just as it 

has to have an important role with regard to municipal cul-

tural facilities, in communities where normally there are 

more economic imbalances. On the other hand, the state 

should not, in my opinion, be a subsidy-paying state.

today there is a different factor that compels me to be a 

little more flexible, and that is the fact that we are in a crisis 

that is such that if a parent has to spend what little money 

they have to buy a school book for their child, naturally 

they won’t go to a cultural show. The state has to find a way 

to cooperate with the private sector to try to rebalance a 

crisis situation that is being reflected in every sector of 

cultural creation.

What is your opinion of the Prime minister’s perfor-

mance, whose candidacy for PSD party leadership you 

chose not to support?

Personally i think that the Prime Minister has shown a 

great deal of courage in a situation that is extremely dif-

ficult for Portugal, in a european context that is increas-

ingly unfavourable and which is outside the control and 

the influence of each member state. The major principle 

that was running europe, which translated the concept of 

«Criámos uma galeria que creio 
que é única na Europa, vocacionada 

para exposições de arquitetura»
 \\ «We have created a gallery 

which I believe is unique in 
Europe, dedicated to architecture 

exhibitions»
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Países-Membros. O grande princípio que geria a europa, 

que era o correspondente ao método comunitário, está 

cada vez mais a ser substituído pelo método intergover-

namental, em que em vez de haver um avanço no sentido 

de frente comum, em que a comissão é o motor da cons-

trução europeia, passou a haver um puxar de cada um da 

brasa à sua sardinha no plano do conselho europeu. e isso, 

se não for rapidamente infletido, é terrível. 

Falemos de literatura. Lembra-se do momento em que 

começou a escrever?

lembro-me de, com cinco, seis anos, fazer uns poemas 

para a minha mãe, para os meus irmãos, para os meus pri-

mos. depois o meu pai chegava a casa e eu mostrava-lhe 

e ele dizia que havia coisas que estavam mal, a métrica 

não estava certa. ele falava de livros à mesa, sabia de cor 

páginas e páginas do camilo [castelo branco] e do eça de 

Queiroz e de outros autores, e portanto de alguma manei-

ra instilou-nos o vício da leitura. também nos estimulava 

muito a ouvirmos música e a irmos a museus. Porque a 

cultura comporta uma série de chaves para a compreensão 

do mundo.

Quando é que começou 

a ler os grandes clássicos?

Os grandes clássi-

cos portugueses, camilo 

castelo branco, eça de 

Queiroz, tinha 7, 8, 9 anos. 

com grande oposição da 

minha mãe que dizia que 

aqueles livros não era pró-

prios para mim. depois, 

já na casa dos 12, 13 anos, comecei a ler shakespeare, 

também alguns autores franceses. lembro-me perfei-

tamente de ter lido o Dom Quixote, do cervantes quando 

tinha 11 anos, e o Gil Blas, de [Alain-rené ] lesage. eram 

livros que me faziam rir e eu tinha sido operado ao apêndi-

ce e isso podia-me dar cabo da costura, de maneira que eu 

tive que gerir isso pessoalmente por causa desse estado 

em que me encontrava (risos). 

Francisco Laranjo, artista plástico, diz que «compreender 

o essencial do pensamento de um artista implica compre- 

ender as formas que convivem com ele diariamente». o 

Vasco Graça moura nasceu no Porto. Para compreender a 

sua obra é também preciso conhecer o Porto?

em certos aspetos da minha ficção há deliberadamente 

uma espécie de piscar de olho a quem conhece o Porto. em 

certos aspetos da minha poesia também. Acaba, de resto, 

de sair um volume que é uma antologia de poemas meus 

sobre o Porto. 

community, is increasingly being replaced by the intergov-

ernmental method, where instead of moving forwards on a 

common front, where the commission is the driving force 

behind european construction, we have come to the point 

where each state is looking after number one in terms of 

the european council. And if this not changed quickly, it 

will be terrible.

Let’s talk about literature. Do you remember the 

moment you started writing?

i remember, at the age of five, six, writing some poems 

for my mother, for my brothers, for my cousins. Then my 

dad came home and i showed him and he said that there 

were things that were wrong, the metric was not right. 

He would talk about books when we eating; he knew by 

heart pages and pages of camilo [castelo branco] and of 

eça de Queiroz and other authors, and therefore somehow 

instilled in us the habit of reading. He also greatly encour-

aged us to listen to music and to go to museums. because 

culture consists of a series of keys to understanding 

the world.

When did you start re- 

ading the great classics?

The great Portuguese 

classics, camilo castelo 

branco, eca de Queiroz – 

i was seven, eight, nine, 

despite great resistance 

from my mother, who said 

that those books were 

not suitable for me. Then, 

at around 12, 13, i started 

reading shakespeare, and some French authors. i dis-

tinctly remember having read Don Quixote by cervantes 

when i was 11, and Gil Blas by [Alain-rené] lesage. They 

were books that made me laugh and i had had my appen-

dix removed and this could have had me in stitches (liter-

ally), so i had to control myself because of the state i was in 

(he laughs).

artist Francisco Laranjo says that «to understand the 

essence of the thought of an artist involves understanding 

the forms that share his life each day». Vasco Graça moura 

was born in oporto. To understand your work do we need 

to know oporto?

in certain aspects of my fiction there is deliberately a 

kind of wink to those who know Oporto. in certain aspects 

of my poetry too. incidentally, a volume has just been pub-

lished that is an anthology of my poems about Oporto.

O Porto dá aos seus naturais um saudável sentido re-

publicano e burguês da vida, de desassombro em relação 

aos problemas. um sentido de amizade e cordialidade que 

nasce com quem lá está. e que não impede uma grande 

abertura ao outro, a outras sensibilidades. sinto-me muito 

marcado pela minha origem portuense e duriense, porque 

a família da minha mãe tinha grandes ligações ao douro, à 

zona do Pinhão, e desde que nasci até ir para a tropa sempre 

passei as minhas férias nessa aldeia. A minha relação com 

a Natureza, com o mundo das estações, com certas fases 

como a vindima, as colheitas, construiu-se muito a partir 

dessa experiência, que se repetia todos os anos.

Qual é o livro da sua vida?

A lírica de camões, sem dúvida nenhuma. Porque acho 

que camões reúne uma enorme capacidade de utilizar 

a língua portuguesa, uma enorme capacidade de expri-

mir a condição humana nas suas contradições, nas suas 

paixões, na maneira como o deambular pelo mundo nos 

modela e se transforma no nosso destino, na maneira 

como as nossas frustrações podem ou não podem ser su-

peradas, e até na maneira como ele criou um dos grandes 

poemas do lirismo europeu, que são as redondilhas Sôbolos 

rios que vão, um poema de arrependimento, de ten- 

tativa de salvação da alma, e que é uma das coisas mais 

pungentes que já se escreveu numa língua europeia. Por 

outro lado, ele conseguiu transformar a história em poema, 

e isso não é pouco empreendimento.

Oporto gives its inhabitants a healthy republican and 

bourgeois sense of life, a healthy candour about problems. 

A sense of friendship and warmth that comes with those 

from there; and which does not prevent a great openness 

to others, and to other sensitivities. i feel very marked by 

my Oporto and douro background, because my mother’s 

family had great ties with the douro, with the area of the 

Pinhão. From when i was born until i did my national ser-

vice, i always spent my holidays in this village. My rela- 

tionship with nature, with the world of the seasons, with 

certain phases such as harvest time, was formed by much 

of that experience, which was repeated every year.

What is the book of your life?

The work of camões, without a doubt. because i 

think camões combines an enormous ability to use the 

Portuguese language, an enormous ability to express 

the human condition in its contradictions, in its passions; 

in the way that roaming the world shapes and becomes 

our destiny; in the way our frustrations may or may not 

be overcome. Also in the way he created one of the great 

poems of the european lyricism – the redondilhas prose 

‘Sôbolos rios que vão’, a poem of regret, of attempted sal-

vation of the soul, and which is one of the most poignant 

pieces ever written in a european language. On the other 

hand, he managed to turn history into poetry, and this is no 

small undertaking.

«O Porto dá aos seus 
naturais um saudável sentido 
republicano e burguês da vida, 

de desassombro em relação aos 
problemas»\\«Oporto gives its 

inhabitants a healthy republican 
and bourgeois sense of life, a 

healthy candour about problems»
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Gosta de Jacques Brel, Shakespeare, Homero, Virgílio 

Ferreira, Camões. É um romântinco?

Jacques brel, dos cantores de língua francesa, é um au-

tor que aprecio bastante, mas o que eu aprecio mais é o 

georges brassens. É um grande poeta da língua francesa 

que soube recuperar um veio clássico da poesia e aliá-lo a 

um veio popular e ao mesmo tempo juntar a isso uma for-

tíssima influência do jazz. A capacidade de ironia corrosiva 

e de ternura e de anarquismo que ele mostra nas canções 

é absolutamente incomparável com qualquer outro can-

tor/autor francês. ele tem uma canção lindíssima que se 

chama La non demande en mariage, em português O Não 

Pedido de Casamento, que diz: tenho a honra de não pedir 

a tua mão. É um extraordinário poema de amor. O Jacques 

brel tem um poder verbal bastante grande. A Amsterdam 

é uma das maiores canções do século xx, ou mesmo a Ne 

Me Quitte Pas, tão assassinada. É um compositor também 

muito interessante. 

E o cinema, interessa-lhe?

interessa-me na medida em que não é experimental. 

Quando ao fim de meia hora ainda não sei de que se trata o 

filme, não me interessa nada. O cinema europeu, que teve 

uma grande fase francesa e alemã, uma extraordinária 

fase italiana, foi completamente estragado pelo chamado 

cinema de autor, que deixou de se preocupar com o públi-

co, e deixou-se ultrapassar pelo cinema americano, porque 

esse tem regras precisas, de contar uma história com prin-

cípio, meio e fim. Não é a arte da minha vida - não ponho 

de lado a escrita de um poema para ir ver um filme -, mas é 

uma coisa que gosto de ver. 

Como gostaria de ser recordado?

como alguém que fez o que podia pela sua língua. 

You like Jacques Brel, Shakespeare, Homer, Virgílio 

Ferreira, Camões. are you a romantic?

Jacques brel, a singer in the French language, is an author 

i really like, but the one i appreciate the most is georges 

brassens. He is a great poet of the French language who 

was able to regain a classic strand of poetry and unite it 

to a popular strand and at the same time join this with a 

very strong jazz influence. The ability for biting irony and 

tenderness and anarchism that he shows in his songs is 

absolutely unmatched by any other French singer/author. 

He has a beautiful song called La non demande en mariage 

in english The Non-Marriage Proposal, which says: «i have 

the honour to not ask your hand». it is an extraordinary 

love poem. Jacques brel has very substantial verbal power. 

Amsterdam is one of the greatest songs of the twentieth 

century, or also the oft murdered Ne Me Quitte Pas. He is 

also a very interesting composer.

and does film interest you?

i am interested insofar as it is not experimental. when, 

at the end of half an hour, i still don’t know what the film is 

about, i have no interest for it. european cinema, which had 

a major French and german phase, an extraordinary italian 

phase, was completely spoiled by so-called films d’auteur, 

which forgot about the audience, and has been left behind 

by American film, because this has precise rules, about 

telling a story with a beginning, middle and end. it is not 

the art of my life – i don’t put off writing a poem to go and 

see a film –, but it is something i like to watch.

How would you like to be remembered?

As someone who did what he could for his language.
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teatro Bolshoi
De Moscovo para o Mundo
From Moscow to the World

TEXTO TEXT MARIA AMéLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BOLSHOI THEATRE    1, 2, 3, 4 ©DAMIR YUSUPOV    5 ©GUNāRS JANAITIS-LNO

CULTURA \\ CULTURE

situado em Moscovo, a capital russa, o teatro bolshoi foi 

fundado em 1776 pelo príncipe Piotr uroussov. inicialmen-

te, a companhia teatral apresentava-se em locais privados, 

mas em 1780 adquiriu o teatro Petrovsky e começou a pro-

duzir peças teatrais e óperas. só em 1825 se instalou no edi-

fício «atual», construído sobre os restos do teatro Petrovsky 

e desenhado por Osip ivanovich bové, sendo inaugurado 

com a representação do ballet Cinderela do compositor 

catalão Fernando sor. Ao longo dos anos, tem sido palco de 

numerosas estreias históricas, incluindo a de 4 de março de 

1877 do famoso bailado O Lago dos Cisnes de tchaikovsky, e 

de diversas composições de sergei rachmaninoff. 

located in the russian capital of Moscow, the bolshoi 

Theatre was founded in 1776 by Prince Pyotr urusov. ini-

tially, the theatre company performed at private venues, 

but in 1780 it acquired the Petrovsky Theatre and began to 

produce theatre plays and operas. it was only in 1825 that it 

set up home in the «current» building, built on the remains 

of the Petrovsky Theatre and designed by Osip ivanovich 

bové, and inaugurated with the performance of the ballet 

Cinderella by catalan composer Fernando sor. Over the years, 

this has been the stage for many historic premieres, including 

famous ballet Swan Lake by tchaikovsky on March 04, 1877, 

and several compositions by sergei rachmaninoff.
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Having long been one of Moscow’s main postcard 

attractions, the building’s architecture could be nothing 

but stunning. its façade was decorated with a large eight- 

-column portico, topped off with a pediment containing an 

enormous sculptural group: Apollo in a chariot pulled by 

three horses. 

On March 11, 1853, a massive fire left nothing but charred 

stones and columns, but Alberto cavos, the man responsi-

ble for its reconstruction, was so quick, that the theatre was 

already re-opened in August 1856, with the performance 

of the opera Puritani by vincenzo bellini. besides the tech-

nical differences related to acoustics and functionality, the 

new building also featured considerable architectural dif-

ferences, which were equally beautiful.

in May 2005 the bolshoi Theatre was closed for recon-

struction work, but due to the great instability of its foun- 

dations, it only reopened in 2011 with a performance, among 

others, by the bolshoi ballet, the world’s greatest ballet. 

As one of the main symbols of russian culture, part of its 

mission is to perform the classics, but also to act as a plat-

form for the best of musical theatre worldwide, to promote 

the artistic development of young talents and to captivate 

those who are not yet sensitive to cultural issues, etc. 

sendo desde sempre um dos principais cartões postais 

de Moscovo, a arquitetura do edifício só poderia ser sur-

preendente. A sua fachada era decorada com um grande 

pórtico de oito colunas, encimadas por um frontão onde fi-

gurava um enorme grupo escultórico: Apolo numa carrua- 

gem puxada por três cavalos.

A 11 de março de 1853, um colossal incêndio apenas 

deixou pedras e colunas carbonizadas, mas Alberto cavos, 

responsável pela sua reconstrução, foi de tal forma célere 

que, em agosto de 1856, o teatro reinaugurava com a apre-

sentação da ópera Puritani, de vincenzo bellini. Para além 

das diferenças técnicas, relacionadas com acústica e fun-

cionalidade, o novo edifício tinha consideráveis diferenças 

arquitetónicas, igualmente belíssimas. 

em maio de 2005 o teatro bolshoi foi encerrado para 

reconstrução, mas, como a instabilidade das suas fun- 

dações era grande, reabriu somente em 2011, com uma 

apresentação, entre outras, da companhia de ballet do 

bolshoi, a maior do mundo.

sendo um dos principais símbolos da cultura russa, faz 

parte da sua missão apresentar os clássicos, mas também 

dar a conhecer as melhores realizações do teatro musical 

mundial; promover o desenvolvimento artístico de jovens 

com talento; cativar público ainda não sensível às ques-

tões culturais, etc. 

silêncio, que a cortina vai abrir! No palco principal, 

Romeu e Julieta, de william shakespeare, um ballet em 

três atos, apresentado por stuttgart ballet. estará em cena 

em breve, mas se não chegar a tempo, novas apresen- 

tações haverá. Perceberá, então, a razão pela qual nem 

sequer os ditadores soviéticos lenin e stalin puderam re-

sistir aos encantamentos do teatro bolshoi.

silence, the curtain is about to open! On the main stage, 

Romeo and Juliet, by william shakespeare, a ballet in three 

acts, presented by the stuttgart ballet. This will soon be on 

show, but if you cannot make it in time, there will be other 

performances. And then you will understand why not 

even soviet dictators lenin and stalin were able to resist 

the charms of the bolshoi Theatre.
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Francisco
laranjo   

«Pintar é pensar por meios diferentes»
«Painting is thinking through different means»

Artist, professor and director of the school of Fine Arts 

at the university of Oporto, Francisco laranjo is a major 

cultural figure of Oporto and of the country. cultured, con-

cerned and critical of the state of education in Portugal, 

laranjo retires to his studio in Oporto’s centre, to paint, read 

and write surrounded by the organised chaos otherwise 

known as his library. in a conversation set to a backdrop of 

classical music, one of the many music genres Francisco 

laranjo enjoys, the artist revealed what his next exhibi-

tions will be and reaffirmed his love for the city that runs in 

his blood and through his work.

Artista plástico, professor e diretor da Faculdade de 

belas Artes da universidade do Porto, Francisco laranjo é 

um marco na cultura do Porto e do país. culto, inquieto e 

crítico em relação ao estado da educação em Portugal, é no 

seu atelier, na baixa do Porto, que se refugia para pintar, ler 

e escrever rodeado do caos organizado que é a sua biblio-

teca. Numa conversa que teve como pano de fundo música 

clássica, um dos muitos géneros de música que Francisco 

laranjo aprecia, o artista plástico revelou quais serão as 

suas próximas exposições e reafirmou o seu amor pela ci-

dade que traz tatuada em si e no seu trabalho.

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

ENTREVISTA \\ INTERVIEW
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You have said: «understanding the essential of the 

thought of an artist involves understanding the forms 

he lives alongside each day. The interior and exterior of 

the architecture that surround him, nature, or every rela-

tionship between both. just like the feeling of a country 

in a historical context of civilisation». What influence do 

oporto and northern portugal have on your work?

i believe that the work of an artist is always marked by 

the place he inhabits, the spirit of the forms, how he relates 

to others, not to mention the language, which is fundamen- 

tal. The essential is marked by factors that apparently go 

unnoticed, but which tattoo us. i do not believe it is pos-

sible to construct a discourse independent of a place, of 

an identity.

What is the function of your painting?

it is trying to understand the time in which we live, why 

we are here, why do we think the way we think. These are 

the questions inherent to any human being who reflects 

on himself, on what is known as, in more simple terms, 

existence. i use painting to try to go a little farther on my 

quest for this concern.

do you believe this concern will ever calm down?

i do not think this will happen while i am still conscious 

and willing to participate collectively. unless i discover 

an answer, maybe then i’ll stop to paint or think; because 

painting is thinking through different means.

disse: «compreender o essencial do pensamento de 

um artista implica compreender as formas que convivem 

com ele diariamente. o interior e o exterior da arquitetu-

ra que o envolvem, a natureza ou ainda todas as relações 

entre ambas. assim como o sentimento de um país num 

contexto histórico civilizacional». que influência têm o 

porto, o norte e portugal na sua obra?

creio que a obra de um artista é sempre marcada pelo 

lugar que habita, o espírito das formas, o modo como se 

relaciona com os outros, já não falo da língua, que é fun-

damental. O essencial é marcado por fatores que apa-

rentemente nos passam despercebidos, mas que nos ta- 

tuam. Não acredito que seja possível construir um discurso 

independentemente do lugar, de uma identidade. 

qual é a função da sua pintura?

É tentar entender o tempo em que vivemos, porque es-

tamos aqui, porque pensamos do modo que pensamos. 

são as dúvidas inerentes a qualquer ser humano que refli-

ta sobre si próprio, sobre aquilo que se chama, de um modo 

mais simples, a existência. sirvo-me da pintura para ten-

tar ir um pouco mais longe na procura dessa inquietação.

acredita que alguma vez acalmará essa inquietação?

Não creio que aconteça enquanto tiver consciência 

e vontade de participar coletivamente. A não ser que 

descobrisse uma resposta, talvez aí deixasse de pintar ou 

de pensar; porque pintar é pensar por meios diferentes. 

disse numa entrevista recente que vê a pintura como 

uma construção poética. se não fosse artista plástico, 

seria poeta ou escritor?

eu sempre fui curioso de saber outras linguagens. gos-

tava de filosofia quando era mais novo, de desenhar, de ler, 

de trigonometria. Nunca quis ser pintor.

como foi parar a Belas artes?

Fui para belas Artes porque gostava de desenhar. era 

para ir para arquitetura, fiz o exame para entrar, depois 

matriculei-me em escultura até ao terceiro ano e no quarto 

mudei para pintura. 

como vê o estado atual da arte?

O Porto – quem diz o Porto, diz a região – é riquíssimo 

em termos de capacidade criativa, tem muita qualidade. 

lisboa também. Mas acho que o Porto tem uma capaci-

dade de resistência e de 

afirmação mais forte. com 

muito menos meios, tem 

muita visibilidade inter-

nacional – não nacional, 

mas internacional. O Porto 

simboliza esse inconfor-

mismo de muitas gerações 

e de muitas proveniências, 

a capacidade de resistir 

sem meios e de o fazer com 

uma notável sobriedade e 

eficácia de competência. 

Os portugueses, de um modo geral, são muito distra-

ídos de si, estimam-se pouco, não são solidários. creio 

que fomos sempre um povo um pouco desprendido de 

quase tudo, que viajava numa diáspora e que se encon-

trou bem fosse para onde fosse: china, Índia, brasil, África. 

e adaptavam-se, isto era mais ou menos um lugar de 

férias. Acho que ainda não perceberam bem que não há 

mais território nenhum a não ser este. e não trabalham aqui 

com o mesmo rigor com que trabalham fora de Portugal. 

Fora de Portugal são excecionais e aqui são negligentes. 

a faculdade de Belas artes do porto sempre esteve mui-

to bem cotada. continua a haver condições, com todas es-

tas alterações em termos de política do ensino, para man-

ter a mesma qualidade?

É cada vez mais difícil. Os meios são escassos, neste mo-

mento o país atravessa uma situação complicada. de qual-

quer maneira, o que é mais importante, e que nem sempre 

é fácil de conseguir, é manter o entusiasmo no conjunto 

de todos os estudantes para que consigam ultrapassar as 

adversidades. creio que a escola ao longo destes 234 anos 

tem conseguido dar bons exemplos para o país e a nível in-

ternacional; é uma escola respeitadíssima. 

in a recent interview you said that you see painting as a 

poetic construction. if you were not an artist, would you be 

a poet or writer?

i’ve always been curious about learning other languages. 

i liked philosophy when i was younger, drawing, reading, 

trigonometry. i never wanted to be a painter.

how did you end up with fine arts?

i went into Fine Arts because i liked to draw. i was 

going to study architecture; i took the entrance exam, then 

i enrolled in sculpture until the third year and in the fourth 

year i switched to painting.

What is your view of the current state of art?

Oporto – by this i mean the region – is very rich in terms 

of creative ability; it has a great deal of quality. lisbon has it too. 

but i think that Oporto has a stronger capacity for resistance 

and affirmation. with far 

fewer means, it enjoys great 

international visibility – not 

national but international. 

Oporto symbolises this 

nonconformity of many 

generations and from many 

sources, the ability to sur-

vive with no means, and to 

do so with remarkable sim-

plicity and effectiveness 

of competence.

The Portuguese, in gen-

eral, are very distracted from themselves, they underes-

timate themselves, they are not supportive of each other. 

i think we have always been a people that is somewhat 

detached from almost everything, travelling in a diaspora, 

that felt fine wherever it was: china, india, brazil, Africa. 

And adapted, this was more or less a holiday destination. 

i think that they have not yet properly realised that there 

is no more territory out there beside this. And they do not 

work here with the same vigour with which they work 

outside Portugal. Outside Portugal they are exceptional 

and here they are negligent.

The faculty of fine arts of oporto has always been highly 

sought after. are there still the right conditions, with all 

these changes in terms of education policy, to keep up the 

same quality?

it is increasingly difficult. The means are scarce, at the 

moment the country is going through a complicated situ-

ation. in any event, what is more important, and that is 

not always easy to achieve, is to maintain enthusiasm in 

students as a whole, so they manage to overcome adver-

sity. i believe that throughout its 234 years the school has 

managed to set a good example for the country and on an 

international level; it is a highly respected school.

«O Porto simboliza esse 
inconformismo de muitas gerações 

e de muitas proveniências, a 
capacidade de resistir sem meios» 

\\ «Oporto symbolises this 
nonconformity of many generations 

and from many sources, the ability 
to survive with no means»
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é artista plástico, professor e diretor da faculdade. como 

é que estas três personagens se relacionam entre si? 

há confrontação?

Obriga-me a uma gestão do tempo muito escrupulo-

sa e a ter que descansar muito menos. Os dias começam 

muito cedo e acabam muito tarde. tento desempenhar as 

minhas funções o melhor que consigo, o que me obriga a 

dormir pouco. Mas faço-o com entusiasmo.

A minha formação é de artista plástico; professor é 

uma atividade gratificante como alguém que partilha do 

universo de muita gente e aprende com as inquietações de 

cada estudante. diretor é uma circunstância mais limitada 

no tempo e com uma responsabilidade diferente da de pro-

fessor; é tentar levar a escola para um lugar luminoso, no 

sentido de ser visível.

de que forma o faz?

talvez o termo seja ternura, tratá-la com ternura e respei- 

to. Penso que nem sempre foi tratada assim. uma escola 

que deu a Portugal tantos artistas e tantos símbolos que 

hoje se utilizam, como soares dos reis, Júlio resende, 

Ângelo de sousa. 

é um nacionalista?

gosto de Portugal como ideia, pela história. É um país 

que tem gente notabilíssima e tenho pena que as pessoas 

não se apercebam disso. O padre António vieira: as 

pessoas não conhecem. Mesmo a pouca história da pintu-

ra portuguesa, não conhecem. conhecem coisas feitas an- 

teontem, que viram na imprensa. É bom saber isso, mas 

não chega. É preciso saber porque é que as coisas acontecem 

desta maneira. É um país fantástico e tenho pena que as 

pessoas não se apercebam de como é admirável. Não tem 

muita sorte é com quem o governa…

porquê?

A culpa é nossa, é evidente. somos um bocadinho pre-

guiçosos para assumir responsabilidades e gostamos do 

nosso conforto. Quando é preciso fazer não temos capaci- 

dade de mobilizar e temos pouca sensatez, pouca pon- 

deração e pouco estudo. As pessoas falam superficialmen-

te sobre as coisas, pouca gente estuda com profundidade, 

não se passam os testemunhos de gabinete para gabinete, 

de geração para geração. se as pessoas valorizassem a his-

tória e a memória e tivessem respeito pelo trabalho de cada 

um, não havia tanta contenção nem tanto desperdício. 

You are an artist, professor and faculty director. how do 

you juggle these three roles? is there any confrontation?

it forces me to manage my time very scrupulously and 

to have to rest a lot less. The days start very early and end 

very late. i try to perform my duties the best i can, which 

means i get little sleep. but i do it with enthusiasm.

i am trained as an artist; teaching is a rewarding activ-

ity as someone who shares in the universe of many peo-

ple and who learns from the concerns of every student. 

being a director is a condition that is more limited in time 

and with a different responsibility to that of a teacher; it is 

about trying to bring the school to bright place, so that it 

can be visible.

how do you do this?

Perhaps the term is tenderness; treating it with ten-

derness and respect. i think that it wasn’t always treated 

like this. A school that gave Portugal so many artists and 

so many symbols that are used today, such as soares dos 

reis, Júlio resende, Ângelo de sousa.

are you a nationalist?

i like the idea of Portugal, for its history. it is a country 

that has very remarkable people and i am sorry that peo-

ple are not aware of this. Father António vieira: people have 

not heard of him. even the short history of Portuguese 

painting, no one is aware of it. They know about things that 

happened the day before yesterday, which they saw in the 

press. it’s good to know these things, but it’s not enough. 

you need to know why things happen this way. it is a fan-

tastic country and i am sorry that people are unaware of 

how worthy of admiration it is. where we’re not so lucky is 

with who governs it...

Why?

it’s our fault, of course. we are a little bit lazy when it 

comes to taking responsibility and we like our comforts. 

when we have to do it we are unable to mobilise and have 

little common sense, little capacity for consideration and 

little education. People talk superficially about things, few 

make any in depth research; information is not passed 

from department to department, from generation to gen-

eration. if people were to value history and memory and to 

have respect for each other’s work, there wouldn’t be so 

much contention or so much waste.
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Mas fundamentalmente é a falta de autoestima e a falta 

de respeito. Falta de cultura, falta de educação. Acho que a 

qualidade da nossa educação foi muito abandonada. Não 

me refiro à educação superior, a educação pré-primária 

e primária são as mais importantes, porque é quando se 

forma o caráter do indivíduo. Acho melhor não haver pro-

fessores do que haver professores maus. era melhor os 

estudantes não terem aulas nenhumas do que terem com 

professores que não têm qualidade. 

Em que é que está a trabalhar neste momento? 

estou a fazer uma escultura em cerâmica com terracota 

para um jardim da Alemanha. vou participar numa exposi-

ção coletiva e numa exposição individual, ambas na coreia 

do sul. e talvez em setembro ou outubro tenha uma expo-

sição aqui no Porto. 

but fundamentally it is the lack of self-esteem and 

lack of respect. lack of culture, lack of education. i think 

the quality of our education has been allowed to slip. i am 

not referring to higher education; pre-school and primary 

education are the most important because this is when an 

individual’s character is formed. i think it is better to have 

no teachers than to have bad teachers. it would be better 

for students to have no classes than to have them with 

teachers that possess no quality.

What are you working on at the moment?

i am making a ceramic sculpture with terracotta for a 

garden in germany. i am going to take part in a group ex-

hibition and a solo exhibition, both in south Korea. And 

maybe in september or October i will hold an exhibition 

here in Oporto.
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Maria 
Mendes

A Nova Voz do Jazz
The New Voice of Jazz
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A maturidade e a determinação que transparece não 

deixam adivinhar a sua idade. com apenas 27 anos, Maria 

Mendes tem sido consecutivamente premiada e agraciada 

pela crítica internacional, que a vê como uma das novas 

revelações do jazz europeu. Nascida no Porto, a cantora 

portuguesa de formação clássica, que aos três anos so-

nhava ser cantora de ópera, empenhou antes o seu talento 

no jazz. Há seis anos foi para roterdão e não mais voltou. 

É lá que vive, que ensina canto jazz e de onde parte para 

palcos europeus, brasileiros, americanos e asiáticos com 

o seu primeiro álbum, Along the Road, editado em 2012 

pela nova-iorquina dottime records. Apesar do futuro 

promissor que já lhe foi antevisto por Quincy Jones, Maria 

Mendes vive sem pressa, decidida a encantar o mundo 

com a doçura da sua voz.

The maturity and determination that she emanates bear 

no reflection on her age. At just 27 years, Maria Mendes 

has been repeatedly recognised and honoured by interna-

tional critics, who see her as one of the latest discoveries 

of european jazz. born in Oporto, the Portuguese classically 

trained singer, who at three years of age dreamed of being 

an opera singer, has chosen instead to commit her talent 

to jazz. six years ago she went to rotterdam and she has 

never returned. That’s where she lives, teaches jazz singing 

and from where she sets off for european, brazilian, American 

and Asian stages with her first album, Along the Road, 

released in 2012 by New york’s dottime records. 

despite the promising future that has already been pre-

dicted for her by Quincy Jones, Maria Mendes passes 

unhurried through life, determined to charm the world 

with the sweetness of her voice.
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born into a particularly artistic family, Maria Mendes owes 

her appreciation of classical music, nurtured from an early 

age, to her mother. This is probably why she dedicated her-

self assiduously to studying classical music up to the age 

of 17, the moment at which her curiosity of rummaging 

through her parent’s old albums and the musical freedom 

she felt when singing jazz tracks caused her to change 

course and opened the way to a universe that she would 

make her own. it was then that «it all came together like 

a puzzle» and the desire grew in Maria Mendes to jour-

ney into the world of jazz and to broaden her knowledge 

at the school of Music, Art and Performing Arts (Oporto). 

during her degree course, she left for rotterdam as part of the 

erasmus programme, the city to which she surrenders 

to this day, given its cultural dimension and the pace of 

work she found there and with which she identifies, while 

recognising the geographical advantage of being at the  

centre of europe.

it was also in the Netherlands, while she was doing her 

master’s thesis, that Maria Mendes entered a journey of self 

discovery, exploring her connection to bossa nova. «Then 

i discovered a huge affection for brazilian music, without 

wanting to do it as brazilians do, but to do it my way,» 

says Maria Mendes, who maintains close family ties with 

brazil. it was probably this influence that led to interna- 

tional critics classifying the sound of her debut album as 

«exotic jazz with a Portuguese nostalgia», a description 

that brings a smile to Maria Mendes’ face.

Nascida no seio de uma família com uma especial sen-

sibilidade artística, Maria Mendes deve sobretudo à mãe a 

proximidade que desde cedo teve com a música clássica. 

talvez por isso se tenha dedicado com afinco ao estudo de 

música clássica até aos seus 17 anos, altura em que a curio-

sidade de remexer nos velhos álbuns dos seus pais e a liber-

dade musical que sentiu ao cantar temas de jazz lhe vieram 

trocar as voltas… abrindo-lhe as portas de um universo que 

viria a torná-lo seu. Foi então que «tudo se uniu como um 

puzzle» e que cresceu em Maria Mendes a vontade de ca-

minhar pelos trilhos do jazz e de aprofundar conhecimentos 

na escola superior de Música, Artes e espectáculo (Porto). 

durante a licenciatura, partiu para roterdão ao abrigo do 

programa erasmus, cidade à qual se rende até hoje, pela 

dimensão cultural e pelo ritmo de trabalho que lá encon-

trou e com os quais se identifica, reconhecendo simultane- 

amente a vantagem geográfica de estar no centro de europa.

Foi também na Holanda, durante a sua tese de mestrado, 

que Maria Mendes procurou descobrir-se e explorar a sua 

ligação à bossa nova. «Aí encontrei um envolvimento mui-

to grande com a música brasileira, não de querer fazê-la 

como os brasileiros a fazem, mas ao meu jeito», diz Maria 

Mendes, que mantém com o brasil estreitos laços fami- 

liares. será provavelmente esta influência que leva a crítica 

internacional a classificar a sonoridade do seu álbum de es-

treia de um «jazz exótico com uma nostalgia portuguesa», 

designação que rouba um sorriso a Maria Mendes.

Along the Road, gravado na Alemanha e na Holanda, é 

maioritariamente composto por temas que sempre per-

tenceram ao imaginário da cantora: «vejo as canções 

que não me pertencem como uma fotografia que ainda 

não está terminada. Para mim é mais desafiante pegar 

em algo que já foi feito e fazer uma coisa diferente e úni-

ca». Ouvimo-la sobretudo cantar em inglês, apesar de ter 

também músicas com sotaque português e brasileiro. «A 

nostalgia portuguesa é algo que me identifica como portu-

guesa lá fora», diz Maria Mendes, considerando-se porém 

«feliz demais para cantar fado». A melancolia inflamada 

pelos quilómetros que a separam de Portugal e da sua fa-

mília, bem como o seu lado romântico (sempre positivos!) 

sentem-se na sua arte. «No meu caso, a música é muito 

autobiográfica, é aquilo que eu sou», confirma Maria, que, 

apesar de se dedicar ao estudo académico musical e de 

tentar manter «o lado intelectual do jazz», se preocupa 

em tornar a sua música percetível aos ouvidos de todos. 

«Acredito vivamente que o poder da música está em ser 

partilhada, em ser sentida. Quanto mais real é esse víncu-

lo, mais interessante se torna», conclui.

O que a faz feliz? «um bom vinho, uma excelente compa- 

nhia e uma playlist com as músicas e artistas que eu mais 

gosto», seleção que, além de jazz instrumental, contem-

pla cantores com o «fraseado vocal específico» que tanto 

admira, enumerando tony bennett, Frank sinatra, betty 

carter ou elis regina como exímios intérpretes.

Along the Road, recorded in germany and the Netherlands, 

is made up mostly of songs that have always been part 

of the singer’s imagination: «i see the songs that do not 

belong to me like a photo yet to be finished. For me it is 

more challenging to take on something that has already 

been done and to do something different and unique.» 

she can be heard singing primarily in english, although 

she also does also have songs that reveal a Portuguese and 

brazilian accent. «Portuguese nostalgia is something that 

identifies me as Portuguese abroad,» says Maria Mendes,  

who considers herself «too happy to sing fado». The mel-

ancholy enflamed by the kilometres that separate her 

from Portugal and her family, in addition to her romantic 

side (always a positive!) can be felt in her art. «in my case, 

music is very autobiographical, it is what i am,» Maria ex-

plains, who, despite devoting herself to the study of mu-

sic and trying to keep up «the intellectual side of jazz», 

concerns herself with making her music appreciable to 

anyone’s ears. «i strongly believe that the power of music 

lies in being shared, in being felt. The more real this bond, 

the more interesting it becomes,» she concludes.

what makes her happy? «A fine wine, great company 

and a playlist featuring the songs and artists i like most», 

a compilation that besides instrumental jazz includes 

singers with the «specific vocal phrasing» that she so ad-

mires, listing tony bennett, Frank sinatra, betty carter and 

elis regina as outstanding artistes.

«O reconhecimento é 
importante, mas não é o que 
alimenta a minha paixão e 

a minha música. Tenho uma 
linha objetiva. Sei onde quero 

chegar. Quero viajar muito, 
continuar a ter inspiração 
e a ter credibilidade entre 
os meus pares. E manter 

isto por longo caminho» \\  
«Recognition is important, but 
it is not what fuels my passion 
and my music. I’m objective in 

my vision. I know where I’m 
going. I want to travel a lot, to 

continue to find inspiration 
and to have credibility among 

my peers. And to keep it for 
the long haul»
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António Rebelo de SouSA
Economista
Economist

importa reconhecer que jamais será possível inverter o 

«ciclo da crise» e implementar um modelo de desenvol- 

vimento consistente para a economia portuguesa se não se 

definir, com clareza, uma estratégia de internacionalização.

Quando falamos em estratégia de internacionalização 

não nos devemos confinar à aposta nas exportações ou, 

melhor dizendo, à aposta num «export led growth model», 

embora tal se apresente da maior relevância.

temos que criar, também, condições para a promoção 

da «hard internacionalization», que o mesmo é dizer do 

investimento direto Português no estrangeiro. e temos de 

ter em linha de conta o facto de nos encontrarmos condi-

cionados por não haver formação de poupança endógena 

suficiente para uma efetiva redinamização da economia 

nacional, o que implica a indispensabilidade de recurso ao 

investimento estrangeiro.

investimento estrangeiro que não deveria confinar-se 

à utilização do nosso País como plataforma de reexpor-

tação (embora tal se apresente, também, positivo), antes 

se tornando necessário que parte substancial dos capitais 

canalizados para a nossa economia contribuísse para a in-

tensificação de efeitos de injeção nos nossos circuitos eco-

nómicos, alimentando o mercado interno e contrariando, 

por essa via, a tendência para o que se convencionou de-

signar de «espiral recessiva».

Para que tal aconteça, afigura-se imperioso criar incen-

tivos de natureza fiscal e financeira, reformar o setor da 

Justiça, desburocratizar a Administração Pública e incutir 

confiança nos agentes económicos.

A definição de uma nova política de incentivos deveria 

assentar num Ordenamento consistente do território 

Nacional, na elaboração de planos indicativos de desen-

volvimento plurianuais e, claro está, na sintonização dos 

setores tidos como «estratégicos».

O governo, qualquer governo responsável que ve- 

nhamos a ter, não pode perder tempo. e é preciso compre-

ender que não faz sentido olhar com desconfiança e, até 

em alguns casos, com hostilidade ditada por um naciona-

lismo exacerbado, de sabor fundamentalista, o potencial 

investidor estrangeiro.

É o que nos é ditado pelas necessidades desenvol- 

vimentistas do País. É o que resulta de uma análise res-

ponsável da conjuntura que atravessamos. É o que resulta 

do bom-senso.

Nem mais, nem menos...

Da Internacionalização

Concerning Internationalisation
it is important to recognise that it will never be possible 

to reverse the «cycle of crisis» and implement a consist-

ent development model for the Portuguese economy if an 

internationalisation strategy with clear parameters is not set.

when we talk about internationalisation strategy we 

should not confine ourselves to focusing on exports or, 

better put, focusing on an «export led growth model», 

even though this would appear of utmost significance.

we also have to create conditions for the promotion of 

«hard internationalisation», or in other words, of direct 

Portuguese investment Abroad. And we have to take into 

account the fact that we are conditioned by not having 

enough endogenous saving formation for an effective 

revitalisation of the national economy, thus revealing the 

need for using foreign investment.

Foreign investment should not be confined to the use 

of our country as a platform for re-export (although this 

is also positive), rather it is vital that a substantial part of 

the capital channelled into our economy contributes to 

the intensification of the injection effect in our economic 

circuits, fuelling the market and thus countering the ten-

dency towards the so-called «recessive spiral».

For this to happen, it is imperative to create tax and fi-

nancial incentives, to reform the justice sector, to remove 

red tape in public administration and to instil confidence 

in economic agents.

The definition of a new incentive policy should be based 

on consistent national development, on the outlining of in-

dicative plans of multiannual development and, of course, 

on the harmonisation of sectors considered «strategic».

The government, any responsible government that we 

may have, cannot waste time. And it must be understood 

that it makes no sense to look on possible foreign investors 

with suspicion and even in some cases, hostility dictated 

by an exaggerated nationalism of a fundamentalist nature.

This is what the developmental needs of the country tell 

us. That is what comes from a responsible analysis of the 

situation we are going through. This is what comes from 

common sense.

Nothing more, nothing less...
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Banco carreGosa
«2012 Foi um Ano Excecional» 

«2012 Was an Exceptional Year»

ENTREVISTA \\ INTERVIEW

Passaram cinco anos desde que a carregosa, a mais 

antiga casa financeira da Península ibérica, passou a ser 

banco carregosa. À frente dos seus destinos está Maria 

cândida rocha e silva, a primeira mulher corretora em 

Portugal e pioneira em múltiplos setores da área financeira, 

que faz um balanço extremamente positivo da atividade 

da instituição quase bicentenária, realçando 2012 como o 

melhor ano de sempre.

Five years have passed since carregosa, the oldest fi-

nancial institution on the iberian Peninsula became banco 

carregosa. At the helm of ship is Maria cândida rocha 

e silva, the first woman broker in Portugal and a pio-

neer in multiple sectors within the financial domain, who 

gives an extremely positive view of the activity of the 

almost 200-year-old institution, highlighting 2012 as the 

best year ever.

What review would you make of these early years as a bank?

it can only be positive. despite the adverse conditions, the 

banco carregosa has been able to take firm steps to achieve 

the place it is aiming for within the Portuguese financial 

arena: a small, highly specialised bank, with the best choice 

of products for the segments in which it operates.

in contrast with the rest of the sector, the Bank ended 

2011 with the best results in its history (1.12 million Euros). 

did 2012 surpass 2011?

yes, 2012 was an exceptional year: the results were really 

good – once again, the best ever.

GoBulling, brokerage brand specialising in online trading 

launched in 2007, became the leader of the futures market 

with a share of 36.5%. has it kept up this leadership?

in some segments it has remained on top, even with the 

general market downturn. 2013 will be a very important 

year because gobulling will no longer be «only» an online 

broker for the capital market and become truly the online 

channel for the entire bank, with a broad range of private 

banking products, but without losing the competitiveness 

achieved through its trading platforms.

Qual o balanço que faz destes primeiros anos como ins-

tituição bancária?

só pode ser positivo. Apesar da conjuntura adversa, 

o banco carregosa conseguiu dar passos sólidos para 

conquistar o lugar que pretende no panorama financeiro 

português: um banco pequeno, altamente especializado, 

com a melhor oferta para os segmentos a que se dirige.

Em contraciclo com o setor, o Banco fechou 2011 com 

os melhores resultados da sua história (1,12 milhões de 

euros). 2012 superou 2011?

sim, 2012 foi um ano excecional: os resultados foram 

francamente bons – de novo, os melhores de sempre.

a GoBulling, marca de corretagem especializada em nego-

ciação online lançada em 2007, tornou-se líder do mercado 

de futuros com uma quota de 36,5%. mantém esta liderança?

Nalguns segmentos tem sido mantida, mesmo com a 

retração geral do mercado. 2013 vai ser um ano muito im-

portante, porque a gobulling vai deixar de ser «apenas» 

um broker online para o mercado de capitais para ser ver-

dadeiramente o canal online de todo o banco, com uma 

oferta alargada a produtos de banca privada, mas sem 

perder a competitividade conquistada através das suas pla- 

taformas de negociação.

Maria cândida rocha e silva
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Em 2012 o Banco Carregosa foi eleito o melhor ban-

co privado em Portugal pela revista World Finance. Qual 

acredita ser o segredo da longevidade da instituição?

diz-se que o segredo é a alma do negócio, mas nós 

achamos o contrário: a alma é que é o segredo do negócio. 

O nosso ativo mais valioso é a fidúcia, que preservamos 

desde 1833. A seriedade e o rigor na gestão do património 

sob a nossa responsabilidade, a honestidade na relação 

com o cliente fizeram-nos chegar até aqui.

Quais os principais desafios que hoje se impõem à ati-

vidade do Banco?

eu diria que o principal é conseguir aumentar os volu-

mes de negócio e a atividade do banco sem descaracteri-

zar o nosso modelo – um banco pequeno, muito especia-

lizado e de proximidade, onde cada cliente sente que faz 

parte da casa.

Existem outros mercados no horizonte?

Abrimos um escritório de representação em Madrid e te-

mos uma presença em são Paulo. Mas, para já, a prioridade 

é consolidar a nossa base de clientes em Portugal, embora 

estejamos atentos à captação de clientes estrangeiros.

Como vê os atuais acon- 

tecimentos no Chipre?

A situação do chipre, que ago-

ra parece mais pacificada, foi um 

susto enorme para toda a gente 

– bancos, clientes e governos. seria dramático se um país 

com uma escala tão pequena tivesse chegado a espoletar 

o efeito de dominó que poderia ter ditado o fim (precoce) 

do euro.

a moeda única foi um dos fatores determinantes para a 

situação que se vive na Europa?

A moeda única trouxe certamente a melhoria nas con-

dições de vida a alguns países da europa, mas trouxe 

também problemas, que agora se estão a revelar, porque 

os países não estavam todos no mesmo ponto de partida. 

e não deixa de ser curioso que os países europeus com 

sérios problemas económicos e financeiros têm uma coisa 

em comum: todos pertencem à zona euro.

Entende que alguns países possam ter de voltar à sua 

moeda original?

Admito que alguns países, não todos, possam ter que 

regressar à moeda nacional, mas é pura futurologia da 

minha parte. 

Quais acredita serem os fatores impulsionadores para a 

tão ansiada «retoma»?

Muitos economistas têm dado a receita: mais produção de 

bens transacionáveis, o que não se faz sem uma indústria 

forte; um estado menos pesado na economia, atração de in-

vestimento estrangeiro e melhores condições para investir.

in 2012 Banco carregosa was named best private bank 

in portugal by World Finance magazine. What do you 

believe is the secret behind the longevity of the institution?

it is said that the secret is the soul of business, but we 

find the opposite is true: it is the soul that is the secret of 

business. Our most valuable asset is trust, which we have 

upheld since 1833. seriousness and rigor when managing 

the assets under our responsibility, an honest relationship 

with our clients – this has brought us to where we are.

What are the main challenges currently facing the ac-

tivity of the Bank?

i would say that the main one is managing to increase 

business volume and the bank’s activity without veering 

away from our model - a small, very specialised bank, one 

with a close relationship with its clients, who in turn feel 

that they are part of the business.

any plans for further markets?

we have opened an office in Madrid and we have a pres-

ence in são Paulo. but for now, our priority is to consolidate 

our customer base in Portugal, although we are interested 

in attracting foreign clients.

What is your view of the 

recent events in cyprus?

the situation in cyprus, 

which seems to have calmed 

down now, was a great fright for 

everyone - banks, customers and governments. it would 

have been dramatic if a country with such a small scale 

had proved the catalyst behind a domino effect that could 

have brought about the (early) demise of the euro.

is the single currency one of the determining factors 

behind the situation being experienced in Europe?

The single currency has certainly brought improvement 

to living conditions in some european countries, but it also 

brought problems, which are now being revealed, because 

the countries did not all begin from the same place. And it 

remains curious that the european countries with serious 

economic and financial problems have one thing in com-

mon: they all belong to the euro Zone.

do you mean that some may have to go back to their 

original currencies?

i admit that some countries, not all, may have to return to 

the national currency, but this is mere speculation on my part.

What do believe will be the driving factors behind the 

longed-for «recovery»?

Many economists have suggested the answer: more 

production of tradable goods, which cannot be done wi-

thout a strong industry; a state that is less burdensome 

on the economy, attracting foreign investment and better 

investment conditions.

«O nosso ativo mais valioso 
é a fidúcia» \\ «Our most 

valuable asset is trust»
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Portugal is Key 
with the relocation of economic growth to the south 

and west, Portugal may stop being peripheral. The planned 

trade agreement between the european union and the 

united states, the widening of the Panama canal, the eco-

nomic dynamism of the south Atlantic, where Portuguese 

speaking nations (located on either of its shores) are of sig-

nificant importance, the recent popularity of Mozambique 

and the importance of the gulf of guinea, are all elements 

determining a new geo-economic centrality, which is 

highly favourable to Portugal.

in this context, together with its membership to the euro-

pean union and the euro Zone, Portugal’s part in the cPlP 

takes on a most relevant role. This is because, in addition 

to their individual relevance, the countries integrating 

it gain even more economic importance because they are 

located in high potential economic integration zones. in 

fact, the cPlP is present in six regional economic spaces, 

home to 1.8 billion people. On the other hand, while not 

part of the cPlP, Macau is home to the Forum for economic 

and trade relations between china and the cPlP.

in this favourable context, Portugal could be a preferen-

tial trading hub for goods and services and for investment 

between these places and the eu, and between the eu and 

the united states. And Portugal already has the necessary 

infrastructure for such multilateral movement, or at least 

presents the conditions to have this within the short term, 

including numerous business parks and excellent road, 

rail, port and airport infrastructures, joined, of course, by 

the language and the culture. 

Making this new centrality happen will depend on the 

government, but above all on the entrepreneurs, for whom 

this represents a unique opportunity, including foreign 

companies seeking access to those emerging places in fa-

vourable conditions.

OPINIãO \\ OPINION

BIC Angola Compra BPN Cabo Verde
BIC Angola Purchases BPN Cape Verde

banco bic

dando seguimento à sua estratégia de expansão, o grupo 

banco bic formalizou em março de 2013 a compra do bPN 

iFi cabo verde ao governo português por 30 milhões de 

euros. embora tivesse já encetado contactos com as au- 

toridades cabo-verdianas para ter uma licença de abertu-

ra de um banco comercial no arquipélago africano, é com a 

aquisição do bPN iFi cabo verde que o banco bic assume a 

sua entrada no mercado financeiro cabo-verdiano.

depois de, em 2011, ter adquirido o bPN Portugal por 40 

milhões de euros, o banco bic Angola aguarda agora o pa-

recer do estado português quanto à proposta apresentada 

para ficar com o bPN brasil. Na mira do bic Angola estão 

também outros mercados africanos, tais como África do 

sul (onde está a abrir um escritório de representação), 

Namíbia (onde terá brevemente uma sucursal), congo, 

Zimbabué e Moçambique. «se se quiser ter maior 

dimensão, tem de se estar nos mercados onde estão as 

empresas que operam em Angola», afirma Fernando 

teles, presidente do conselho de administração do banco 

bic Angola e do banco bic Português.

As a further step in its expansion strategy, in March 2013 

the banco bic group formalised the purchase of bPN iFi 

cabo verde from the Portuguese state for 30 million euros. 

Although it had already initiated contacts with the cape 

verdean authorities to request authorisation to open a com-

mercial bank in the African archipelago, it is through the 

acquisition of bPN iFi cape verde that banco bic makes its 

entry into the financial market in cape verde.

After having purchased bPN Portugal in 2011 for 40 mil-

lion euros, banco bic Angola is now awaiting the opinion of 

the Portuguese state regarding the proposal submitted to 

acquire bPN brazil. bic Angola also has its sights on other 

African markets, such as south Africa (where it is opening 

an office), Namibia (which it will soon have a branch), the 

congo, Zimbabwe and Mozambique. «if you want to grow 

in size, you have to be in markets where the companies op-

erating in Angola are,» says Fernando teles, ceO banco bic 

Angola and banco bic Português.

JAime CARvAlho eSteveS
Líder dos Departamentos Fiscal, Governo e Setor Público da PwC
Head of the Tax, Government and Public Sector Departments at PwC

Portugal é Central
com a deslocalização para sul e para ocidente do 

crescimento económico, Portugal pode deixar de ser 

periférico. O previsto acordo de comércio entre a união 

europeia e os estados unidos, o alargamento do canal do 

Panamá, o dinamismo económico do Atlântico sul, onde 

os espaços que falam português (localizados em cada uma 

das suas margens) assumem uma relevância significativa, 

a recente popularidade de Moçambique e a importância 

do golfo da guiné, são elementos que determinam uma 

nova centralidade geo-económica altamente favorável 

para Portugal.

Neste contexto, a par da sua pertença à união europeia 

e à zona euro, a integração de Portugal na cPlP assume 

um papel relevantíssimo. isto porquanto os países que a 

integram, para além da sua relevância individual, ganham 

peso económico ainda maior por se encontrarem inseridos 

em zonas de integração económica com elevado poten-

cial. de facto, a cPlP insere-se em seis espaços regionais 

económicos abrangendo cerca de 1.800 milhões de 

pessoas. Por outro lado, mesmo não integrando a cPlP, 

Macau é sede do Fórum para as relações económicas e 

comerciais entre a china e a cPlP.

Neste quadro favorável, Portugal pode ser um hub pre-

ferencial de comércio de bens e serviços e de investimento 

entre esses espaços e a união europeia, e entre esta e os 

estados unidos. e Portugal dispõe já, ou está em condições 

de dispor a breve prazo, do conjunto de infraestruturas 

necessárias para essa circulação multilateral, incluindo 

inúmeros parques empresariais e excelentes infraestrutu-

ras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, a 

que acrescem, naturalmente, a língua e a cultura.

Fazer acontecer esta nova centralidade dependerá dos 

poderes públicos, mas sobretudo dos empresários, para 

os quais constitui uma oportunidade ímpar, incluindo as 

empresas estrangeiras que pretendam aceder àqueles 

espaços emergentes em condições privilegiadas.
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azeite
Nunca o Azeite Português Viveu um Período 
tão Áureo \\ Never has Portuguese Olive Oil 

Experienced such a Golden Moment

NEGóCIOS \\ BUSINESS

Nunca se falou tanto em azeite como nos últimos tem-

pos. Para além dos inúmeros benefícios para a saúde que 

o seu consumo acarreta e das propriedades benéficas que 

possui para a pele, convertidas em tratamentos de spa e 

clínicas estéticas, ele é atualmente um dos principais pro-

dutos portugueses a serem exportados. 

Never has olive oil been so spoken about than in recent 

times. in addition to the numerous health benefits that its 

consumption enjoys, and to its beneficial properties for the 

skin, used in spa treatments and at beauty clinics, it is cur-

rently one of the main Portuguese products to be exported.

* Pedro Cruz, Presidente da Casa do Azeite \\  President of Casa do Azeite
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Os números respeitantes a 2012 são impressionantes. 

em outubro, os dados indicavam que o setor está a viver 

um período áureo: para além da produção ter atingido o 

valor mais alto desde 1967, entre janeiro e agosto de 2012, 

as vendas internacionais dispararam 40% em relação ao 

mesmo período de 2011, valendo mais de 161 milhões de 

euros. «O bom momento que o setor atravessa atualmente 

está relacionado, por um lado, com o grande investimento 

que foi feito recentemente (essencialmente desde 2005- 

-2006) em novas plantações de olival, com recurso a novas 

tecnologias e que são altamente produtivas», afirma Pedro 

cruz, presidente da casa do Azeite, a associação que con-

grega a maior parte das marcas de azeite portuguesas. 

O brasil continua a ser o grande importador do azeite 

português. Absorve cerca de 53% do total das exportações 

nacionais de azeite, fazendo com que este produto seja o 

produto português mais exportado para aquele país. e com 

margem para crescer, afirma Pedro cruz: «o mercado bra-

sileiro tem ainda um enorme potencial de crescimento, 

à medida que a classe média brasileira vai também au-

mentando». segundo dados provisórios do eurostat re-

lativos a 2012, foram exportados para o brasil cerca de 41 

mil toneladas de azeite virgem extra, virgem e azeite, que 

representam cerca de 139 milhões de euros. «estes valores 

representam um crescimento de cerca de 26% em volume 

e valor, entre 2011 e 2012, o que é verdadeiramente extraor-

dinário», acrescenta Pedro cruz. 

2012’s figures are impressive. in October, data showed 

that the sector is experiencing a golden period: in addi-

tion to production having reached its highest value since 

1967, between January and August 2012, international 

sales grew by 40% when compared with the same period 

in 2011, and were worth in excess of 161 million euros. «The 

great moment that the industry is going through currently 

is related, on the one hand, to the large investment that 

has been made recently (mainly since 2005-2006) in new 

olive grove planting, using new technologies, and groves 

that are highly productive,» says Pedro cruz, chairman of 

the casa do Azeite, the association bringing together the 

majority of Portugal’s olive oil brands.

brazil holds onto the top spot as the major importer of 

Portuguese olive oil. it absorbs about 53% of total national 

olive oil exports, making this product the most exported 

Portuguese product to that country. And there’s room for 

growth, says Pedro cruz: «the brazilian market still has a 

huge potential for growth, insofar as the brazilian middle 

class is also increasing.» According to provisional data 

from eurostat for 2012, about 41,000 tons of extra virgin ol-

ive oil, virgin olive oil, and olive oil were exported to brazil, 

representing some 139 million euros. «these figures 

represent an increase of about 26% in volume and value, 

between 2011 and 2012, which is truly extraordinary,» 

Pedro cruz adds.

Os azeites biológicos Acushla, produzidos em trás-os-

-Montes desde 2006, são um dos exemplos de marcas 

portuguesas que têm apostado na exportação (90% da 

sua produção destina-se ao mercado internacional), 

nomeadamente para o brasil, um dos seus principais mer-

cados escoadores. «O consumidor brasileiro está cada vez 

mais exigente e procura produtos de elevada qualidade. A 

Acushla, enquanto produto premium de excelência, reúne 

todas as qualidades para satisfazer este mercado que é, 

sem dúvida, uma forte aposta para nós», refere um res-

ponsável da marca. Para além do brasil, a marca que pro-

duz azeite virgem extra biológico exporta para mercados 

como a Áustria, a Polónia e o Japão. exportam sempre 

azeite engarrafado.

A de Prado, uma empresa familiar sediada no Alentejo 

e que está no negócio do cultivo do olival desde 1831, tem 

números de exportação ainda mais impressionantes. 99% 

do que produzem é comercializado no estrangeiro. O brasil 

é um dos mercados em que têm apostado, paralelamen-

te ao mercado europeu, à china, aos estados unidos, ao 

canadá e à venezuela. Nem toda a sua exportação é azeite 

engarrafado, mas o seu objetivo é crescer neste segmento. 

O seu sucesso, como, de resto, o sucesso de quase todos os 

azeites portugueses, explica-se pela qualidade do produ-

to, pelo controlo de todas as fases de produção, pelo clima 

mediterrânico de que Portugal beneficia e pelo amor que 

colocam em cada colheita. 

Acushla organic olive oils, produced in Portugal’s trás-

os-Montes region since 2006, are one of the examples of 

brands that have focused on exports (90% of its production 

is destined for the international market), and in particular 

to brazil, one of its main markets. «brazilian consumers 

are increasingly discerning and looking for high quality 

products. Acushla, as a premium product, combines all the 

qualities to satisfy this market, which is undoubtedly a 

strong focus for us,» says the brand’s management. Apart 

from brazil, the brand producing organic extra virgin olive 

oil exports to markets such as Austria, Poland and Japan. it 

always exports bottled olive oil.

de Prado, a family business based in the Alentejo and 

which has been in the olive business since 1831, has even 

more impressive export figures. 99% of what it produces 

is sold abroad. brazil is one of the markets in which it has 

placed its efforts, at the same time as the european mar-

ket, china, the united states, canada and venezuela. Not 

all its exports are bottled olive oil, but its goal is to grow in 

this segment. its success, as indeed the success of almost 

all Portuguese olive oil, is explained by the quality of the 

product, by controls at every stage of production, by the 

Mediterranean climate that Portugal enjoys and by the 

love ploughed into every harvest.
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vila Galé
«Continuamos a Acreditar na Viabilidade do 
Setor do Turismo» \\ «We Still Believe in the 

Viability of the Tourism Sector»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GRUPO VILA GALé

NEGóCIOS \\ BUSINESS

sendo um dos principais grupos hoteleiros nacionais, o 

vila galé figura hoje no ranking das 250 maiores empresas 

hoteleiras mundiais. No ano em que comemora o seu 25.º 

aniversário, o grupo responsável pela gestão de 23 unidades 

– 17 em Portugal e seis no brasil –, inaugura em maio o 

primeiro hotel de cinco estrelas em território nacional, o 

vila galé Collection Palácio dos Arcos, tendo igualmente 

reservados 1,5 milhões de euros para remodelações em 

unidades já existentes. O destemido grupo de capital inte-

gralmente português vê também já iniciada a construção 

do vila galé rio de Janeiro, um investimento estimado em 

30 milhões de euros no centro histórico da «cidade mara-

vilhosa», cuja abertura se prevê para o segundo semestre 

de 2014.

gonçalo rebelo de Almeida, diretor de marketing e 

vendas do grupo, vê com ânimo o futuro e com orgulho 

o contributo do grupo para o desenvolvimento do país: 

«continuamos a acreditar na viabilidade do setor do tu-

rismo e o facto de termos condições financeiras para con- 

tinuar a investir é o nosso pequeno contributo para a reto-

ma da economia nacional que todos desejamos», afirma.

As one of the nation’s major hotel groups, vila galé now 

figures on the list of the world’s top 250 hotel companies. 

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

group responsible for the management of 23 hotels - 17 in 

Portugal and six in brazil -, inaugurated its first five-star 

hotel in Portugal in May, the vila galé collection Palácio 

dos Arcos, and has also put aside 1.5 million euros for reno-

vation work on existing hotels. The fearless group backed 

entirely by Portuguese capital has also begun work on 

building the vila galé rio de Janeiro, with an estimated  

investment of 30 million euros in the historic centre of the 

«cidade maravilhosa», which is due to open in the second 

half of 2014.

gonçalo rebelo de Almeida, the group’s marketing and 

sales director, looks to the future with excitement and with 

pride to the group’s contribution to the development of the 

country: «we still believe in the viability of the tourism 

sector and the fact that we are in a financial position to 

continue to invest is our small contribution towards the 

national economic recovery we are all hoping for», he says.

Gonçalo reBelo de alMeida
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welcoming on average 500,000 guests per year, in 2012 

the vila galé group posted total revenues of 120 million 

euros, coming from Portugal and brazil. On national soil, 

despite having managed to maintain the occupancy rate 

of 2011, the fall in revenue (of around 5%) was inevitable, 

driven in part by the increase in vAt. «despite some mar-

kets having experienced positive behaviour, drops in the 

spanish, italian and Portuguese were significant», says 

gonçalo rebelo de Almeida, assuring that to ensure the 

business viability of hotels in Portugal more than one  

million tourists need to be won over. in the opinion of the 

marketing and sales director, the path to take involves 

«strengthening marketing of the ‘Portugal’ brand and 

product to the final consumer», «joining forces on a na-

tional level and getting rid of regional structures», as well 

as «focusing efforts on established markets» (as is the 

case with germany and england).

As for brazil, in 2012 «occupancy rates and revenue grew 

by 18% when compared to 2011, with 92% occupancy and 

of revenue in brazil coming from the internal market», rea-

son enough for the group’s interest in the south American 

country, leading to its investment in city hotels in several 

brazilian states.

For 2013/2014, the group’s projections «point to growth 

of around 5% in brazil and to upholding the same figures 

in Portugal», while gonçalo rebelo de Almeida recog-

nises that vila galé is currently «examining some ho-

tel management opportunities in Portugal and possible 

investments in other destinations», and is clear in its 

interest in cape verde and Mozambique.

recebendo em média 500 mil hóspedes por ano, o grupo 

vila galé registou em 2012 uma receita total de 120 milhões 

de euros, equitativamente oriunda de Portugal e do brasil. 

em território nacional, apesar de ter conseguido manter a 

taxa de ocupação de 2011, a queda na receita (na ordem dos 

5%) foi inevitável, motivada em parte pelo aumento do ivA. 

«Apesar de alguns mercados terem tido comportamen-

tos positivos, as quedas dos mercados espanhol, italiano 

e português foram significativas», diz gonçalo rebelo de 

Almeida, assegurando que para garantir a viabilidade do 

negócio dos hotéis em Portugal é necessário captar mais 

um milhão de turistas. Na opinião do diretor de marketing 

e vendas, o caminho passa pelo «reforço da comunicação 

da marca e do produto ‘Portugal’ junto do consumidor fi-

nal», pela «conjugação de esforços a nível nacional e eli-

minação de estruturas regionais», bem como pela «aposta 

em mercados consolidados» (como é o caso da Alemanha 

e da inglaterra).

Já no brasil, em 2012 «as taxas de ocupação e receitas 

tiveram um crescimento de 18% face a 2011, sendo 92% 

da ocupação e da receita no brasil resultado do mercado 

interno», motivos que impulsionam o interesse do grupo 

no país sul-americano, passando a aposta por hotéis de 

cidade em vários estados brasileiros.

Para 2013/2014, as expectativas do grupo «apontam 

para um crescimento na ordem dos 5% no brasil e para a 

manutenção dos valores em Portugal», reconhecendo 

gonçalo rebelo de Almeida que o vila galé está neste mo-

mento «a analisar algumas oportunidades de gestão de 

unidades em Portugal e possíveis investimentos noutros 

destinos», não escondendo o interesse em cabo verde 

e Moçambique.

\\leisure&travel
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shanGri-la 
hotel
Paris Intemporal

Timeless Paris
TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT LIMITED

HOTEL
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É no coração do ultra elegante 16ème arrondissement 

que encontramos o shangri-la Hotel Paris, um espaço que 

combina a elegância parisiense com a reconhecida arte 

asiática de bem receber. 

construído em 1896 com o intuito de funcionar como 

residência do príncipe roland bonaparte, o majestoso edi-

fício acolhe desde dezembro de 2010 um dos mais exclusi-

vos hotéis da capital francesa, gerido pela cadeia asiática 

shangri-la Hotels. localizado no bairro mais chique e dis-

creto de Paris, o hotel tem vindo a receber atenciosamen-

te os seus convidados, retomando a tradição instaurada 

naquele local há mais de um século.

stood in the heart of the ultra chic 16ème arrondissement, 

the shangri-la Hotel Paris is a space that combines  Parisian 

elegance with the celebrated Asian art of hospitality.

built in 1896, to serve as the residence of Prince roland 

bonaparte, since december 2010 this majestic building 

has been home to one of the most exclusive hotels in the 

French capital, managed by the Asian shangri-la Hotels 

chain. located in Paris’ most stylish and discreet district, 

the hotel attentively attends to its guests, resuming the 

tradition established in that same location more than a 

century ago.

60 \\  Villas&Golfe
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A partir do momento em que atravessam os imensos 

portões de ferro que protegem a propriedade desde a sua 

construção, os hóspedes são transportados numa viagem 

no tempo, regressando aos finais de século xix. Mantendo 

a grandiosidade imperial, o hotel foi profundamente  

renovado a nível arquitetónico por richard Martinet e  

redecorado por Pierre-yves rochon, que criaram uma  

versão modernizada da decoração original, que agora  

surge complementada por detalhes asiáticos. também  

delicadamente ornados e generosamente banhados 

por iluminação natural, grande parte dos magníficos 81  

quartos disponíveis oferecem ainda uma vista invejável 

sobre o rio sena e a torre eiffel. 

depois de um dia passado a explorar as belezas da  

«cidade luz», os hóspedes podem continuar a viver Paris 

na privacidade dos seus aposentos, usufruindo de uma 

massagem, ou imergir nas águas cristalinas da piscina do 

hotel, localizada no espaço onde originalmente funcio- 

navam os estábulos imperiais do príncipe roland bonaparte. 

como um bom anfitrião, o shangri-la Hotel Paris faz 

ainda questão de colocar à disposição dos seus convi- 

dados as melhores opções culinárias. Os três restaurantes 

- la bauhinia, l’Abeille e shang Palace -, todos dirigidos 

pelo chef Philippe labbé, oferecem atmosferas distintas 

e cuisines sublimes, prometendo agradar ao palato mais 

exigente e tornar ainda mais especial a passagem pela ca-

pital do luxo e da elegância. 

From the moment they pass through the huge iron gates 

that have protected the property since its construction, 

guests are whisked back in time, returning to the late 19th 

century. retaining its imperial grandeur, the hotel has been 

fully renovated architecturally by richard Martinet and re-

decorated by Pierre-yves rochon, who has created a mod-

ernised version of the original décor, which is now com-

plemented by Asian details. The 81 magnificent rooms are 

also delicately decorated and generously bathed in natural 

light, while many of them offer stunning views over the 

seine and the eiffel tower.

After a day spent exploring the beauties of the «city of 

light», guests can continue to experience Paris in the pri-

vacy of their room, enjoying a massage, or immersing in 

the crystal clear waters of the hotel swimming pool, lo-

cated in the part of the property that originally housed the 

imperial stables of Prince roland bonaparte.

like a good host, the shangri-la Hotel Paris also insists 

on placing the best dining options at its guests’ disposal. 

The three restaurants – la bauhinia, l’Abeille and shang 

Palace –, all run by chef Philippe labbé, offer distinct set-

tings and sublime cuisine, sure to please the most dis-

cerning of palates and to make your stay in the capital of 

luxury and elegance even more special.

dotado de um ambiente acolhedor e autêntico, o shangri- 

-la reúne o melhor de duas culturas numa original simbi- 

ose entre a hospitalidade asiática e a joie de vivre francesa, 

que se unem para oferecer um serviço sem mácula. 

situado numa área repleta de museus e opções culturais, 

entre a Place des etats-unis, a Place d’iéna e o icónico  

trocadero, o hotel proporciona a cada um dos seus con- 

vidados uma experiência privilegiada. 

with its warm and authentic setting, the shangri-la 

combines the best of two cultures in a unique blend of 

Asian hospitality and French joie de vivre, which come 

together to provide faultless service.

located in an area packed with museums and cultural 

possibilities, between the Place des etats-unis, Place 

d’iena and the iconic trocadero, the hotel provides each of 

its guests with a privileged experience.
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Aterrámos em Melbourne e, embora a Austrália con- 

tinental tenha pretextos de sobra para uma estadia 

demorada, quisemos seguir no confortável e célere ferry 

boat até à tasmânia onde as paisagens esplendorosas nos 

deixam com a sensação de que entramos num mundo à 

parte, quase perfeito. Não fosse a soturna História e as his-

tórias acerca dos primeiros habitantes da ilha e ficaríamos 

sem sentidos de tanto sentir. são montanhas altas que 

se cobrem de neve no inverno, lagos de águas cristalinas, 

escarpas e rochedos estonteantes ao longo da costa, praias 

com belíssimas enseadas…

Para quem gosta de aventura, a tasmânia oferece tudo 

o que de mais emocionante possa imaginar: 18 parques 

nacionais, com fauna e flora exuberantes, trilhos para 

caminhadas, todo o tipo de desportos radicais, surf, 

passeios em 4x4, vela, golfe, pesca, mergulho, um verda-

deiro playground para todas as idades. O custo de vida é 

baixo e por todo o lado há resorts e hotéis de luxo para que 

a aventura se conjugue com o conforto e o requinte.

we land in Melbourne and, even though mainland 

Australia offers plenty of reasons for an extended visit, our 

aim is to continue on, aboard the comfortable and speedy 

ferry to tasmania, where the splendid landscapes leave 

us with the feeling that we are entering an almost perfect 

world apart. And even with its grim history and stories about 

the first inhabitants of the island, there is every reason to 

feel this way. There are high mountains, covered with snow 

in winter, lakes with crystal clear waters, breathtaking 

cliffs and rocks along the coastline, beaches in beauti- 

ful coves...

For the adventurous among you, tasmania has the most 

exciting line-up of activities imaginable: 18 national parks 

with abundant flora and fauna, hiking trails, all kinds of 

extreme sports, surfing, 4x4 tours, sailing, golf, fishing, 

diving, creating an adventure playground for all ages. The 

cost of living is low and everywhere there are resorts and 

luxury hotels, ensuring that adventure is combined with 

comfort and sophistication.
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Hobart, a capital, fica aos pés das colinas dos montes 

wellington e Nelson, e do estuário do derwent river. A 

cidade, famosa pelos seus prédios em estilo georgiano, 

apresenta um estilo de vida moderno e vibrante, com mui-

ta diversão para todas as idades. restaurantes, shopping 

centres, discotecas, bares e um mundo de facilidades fa-

zem de Hobart, com cerca de 200 mil habitantes, um local 

seguro e fantástico para se conhecer e viver. salamanca 

Place, a encantadora praça com pavimentação em pedra, 

seduz pelos seus mercados onde se exibem sopradores 

de vidro, ceramistas, pintores, assim como se vendem fru-

tas frescas, flores viçosas, saborosos queijos, entre outros 

Hobart, the capital, lies at the feet of Mount wellington 

and Mount Nelson, and of the estuary of the river 

derwent. The city, famous for its georgian style buildings, 

enjoys a modern and vibrant lifestyle, with plenty to see and 

do for all ages. restaurants, shopping centres, nightclubs, 

bars and an array of amenities make Hobart, with some 

200,000 inhabitants, a safe and fantastic place to get to 

know and live in. salamanca Place, a charming stone 

paved square, wows with its markets, where glassblow-

ers, potters, painters display their wares, and where fresh 

fruits, colourful flowers, tasty cheeses, and other regional 

products are on sale. enjoying a coffee at one of its stalls, 
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apreciados nos quatro cantos do mundo. Os vinhos, pro-

venientes essencialmente de coal valley e tamar valley, 

assim como as carnes de ovelha e porco são considerados 

os melhores da Austrália. As maçãs têm renome mundial 

devido à variedade granny smith, cuja semente foi primei-

ramente produzida na tasmânia e exportada mundo afora. 

seriam precisas mil e uma páginas para descrever algo 

que só conhecendo se pode sentir, um estado australiano 

em que 20% do seu território é Património da Humanidade. 

Apples are world renowned, due the granny smith variety, 

the seed of which was first produced in tasmania and then 

exported to the world.

it would require a thousand pages to describe something 

that you can only know by feeling it, an Australian state in 

which 20% of its territory is a world Heritage site.

delving into history, strolling down the cobblestone 

streets of Hobart and enjoying the vineyard landscapes; 

staring in awe at wineglass bay and discovering the 

produtos regionais. tomar um café sob as barracas, ouvindo 

o barulho das velas a bater nos mastros e os quartetos 

de cordas que se apresentam nas ruas é uma experiência 

inolvidável. Ainda na praça, há galerias de arte, teatros, lo-

jas de artesanato e restaurantes, nos armazéns georgianos 

de 1830, local antigamente frequentado por marujos, ca- 

çadores de baleias e operários.

As outras cidades são igualmente aprazíveis, cada uma 

com um atrativo diferente. launceston, devonport, Port 

Artur, burnie, entre outras, oferecem paisagens distintas. 

Na verdade, cada vila ou cidade da tasmânia, para além 

da hospitalidade, tem sempre algo de extraordinário para 

revelar. em Port Artur, por exemplo, estão as ruínas da 

maior e mais brutal colónia penal da tasmânia. A cidade 

foi propositadamente construída para esse fim. Ao redor 

das urbes, quintas de lavoura e de criação não servem 

somente de colírio para os olhos cansados de cidades, 

mas oferecem produtos regionais de grande qualidade 

listening to the sound of sails flapping against masts, or 

string quartets that perform in the streets, is an unforgettable 

experience. The square is also home to art galleries, thea-

tres, craft shops and restaurants, in the georgian warehous- 

es dating back to 1830, a site formerly frequented by 

sailors, whalers and workmen.

The other towns are equally delightful, each with a dif-

ferent attraction. launceston, devonport, Port Arthur, 

burnie, among others, offer varying landscapes. in fact, in 

addition to hospitality, every town or city in tasmania has 

something extraordinary to offer. in Port Arthur, for exam-

ple, we find the ruins of the largest and most brutal penal 

colony in tasmania. The city was purposely built for that 

reason. Around the urban centres, crop and animal farms 

offer more than just respite for tired city eyes, with regional 

products of great quality appreciated all around the globe. 

wines, primarily from the coal valley and tamar valley, as 

well as pork and lamb, are considered the best in Australia. 
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Mergulhar na História caminhando pelas ruas empe- 

dradas de Hobart e apreciar as paisagens de vinhedos; 

perder o fôlego na wineglass bay e descobrir navios nau-

fragados e diamantes da ilha Flinders; deslumbrar-se 

com a catarata gorge, no coração de launceston, e com a 

transparência do lago dove; passear pelo Parque Nacional 

southwest e observar dois rios selvagens que se tornam 

num só; explorar a reserva tarkine, uma área composta 

por floresta temperada, dunas de areia branca e mata cos-

teira; descobrir a exuberante cultura criativa da tasmânia 

e visitar o Museu de Arte Antiga e Moderna (MONA), onde 

existe a maior coleção de arte privada de toda a Austrália; e 

descobrir, por si próprio, outros pedaços de História, de mo-

dernidade e de paisagens arrebatadoras que a tasmânia 

exibe com desmesurada mas merecida vaidade.

Quanto ao diabo da tasmânia, não é fácil observar essa 

barulhenta criatura no seu habitat selvagem. talvez 

porque seja um diabo que habita no paraíso, neste pedaço 

de céu, que afinal é terra no meio do mar…

shipwrecks and diamonds of Flinders island; marvelling at 

cataract gorge, in the heart of launceston, and at the clear 

waters of dove lake; walking through southwest National 

Park, and watching two wild rivers as they become one; 

exploring the tarkine reserve, an area featuring temper-

ate rainforest, white sand dunes and coastal forest; discov-

ering tasmania’s vibrant creative culture and visiting  the 

Museum of Old and New Art (MONA), home to Australia’s 

largest private art collection; and discovering, for yourself, 

other slices of history, modernity and stunning landscapes 

that tasmania displays with excessive but deserved vanity.

As for the tasmanian devil, it is not easy to observe this 

noisy creature in its wild habitat. This may be because it is a 

devil living in heaven, in this piece of heaven, which is after 

all, land in the middle of the sea...

copenhaGa
A Capital da Felicidade \\ The Capital of Happiness
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célebre pela sua riqueza histórica e cultural, copenhaga 

deve o significado do seu nome, «porto do mercador», 

à proeminência que outrora teve enquanto movimen- 

tado porto comercial. embora só largos anos depois de ter 

sido fundada pelos vikings se tenha tornado a capital da 

dinamarca (em 1417), copenhaga é ainda hoje a sede do 

mais antigo reino do mundo. É no palácio Amalienborg, 

obra do século xviii, entre as mais representativas da 

arquitetura rococó dinamarquesa, que atualmente reside 

a família real. daí, seguimos de bicicleta – como mais de 

metade da população de copenhaga – para as estreitas 

ruas do coração da cidade, sendo a rua (pedonal) strøget 

uma imperativa paragem para espreitar as tendências das 

melhores marcas internacionais. com as pernas já cansadas, 

pousamos o olhar nas coloridas casas do «novo porto», 

Nyhavn, que, além de Hans christian Andersen, têm al- 

bergado tantos outros artistas de grandioso valor. de 

fôlego recuperado, embarcamos num dos barcos que 

deslizam pelos canais de copenhaga e passam pela 

prestigiada zona de christianshavn, onde mora o Noma, 

tido como «o melhor restaurante do mundo».

Famous for its historical and cultural wealth, copenhagen 

owes the meaning of its name, «merchant harbour» to 

the prominence it once had as a busy commercial port. 

Although it was many years after being founded by the 

vikings before it became the capital of denmark (in 1417), 

copenhagen remains the seat of the oldest kingdom in 

the world. The danish royal family currently resides in the 

Amalienborg Palace, an 18th-century work among the 

most representative of danish rococo architecture. From 

there we continue by bike – as over half the population of 

copenhagen – to the narrow streets of the heart of the city, 

with the pedestrian area of strøget a must-see to check 

out the latest trends from the best international brands. 

with legs beginning to tire, we can rest our eyes on the 

colourful houses of the «new port», Nyhavn, which, apart 

from Hans christian Andersen, has been home to many 

other artists of great value. Having got our breath back, it’s 

time to board one of the boats that glide through the canals 

of copenhagen and pass through the prestigious area of   

christianshavn, the home of Noma, considered «the best 

restaurant in the world».
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Que felizes somos em copenhaga! Pernoitando no 

luxuoso Hotel d’Angleterre depois de um glorioso serão 

na Operaen, apreciando a centenária estátua de bronze «A 

Pequena sereia», visitando Frederiksborg, o maior palácio 

renascentista da escandinávia, contemplando as estrelas 

em rundetårn e gargalhando no lendário parque de 

diversões tivoli gardens… se a dinamarca é o país mais feliz 

do mundo e tem como capital copenhaga, consideremos 

então que esta cidade nórdica, uma das mais antigas do 

velho continente e verdadeira referência mundial no que 

a um estilo de vida sustentável diz respeito, é a capital da 

felicidade. Nesse caso… damos-lhe agora a vez de ser feliz.

what a joy it is to be in copenhagen! spending the night 

in the luxurious Hotel d’Angleterre after a glorious evening 

at the Operaen, marvelling at the old bronze statue of 

«The little Mermaid», visiting Frederiksborg, the largest 

renaissance palace in scandinavia, contemplating 

the stars in rundetårn and laughing in the legendary 

amusement park of tivoli gardens... if denmark is the 

happiest country in the world and has copenhagen as 

its capital, we can consider this northern city, one of the 

oldest of the Old continent and a world reference in terms 

of sustainable living, to be the capital happiness. in that 

case it’s now your turn to be happy.
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Mii aMo spa  
Relaxar no Meio de Montanhas

Relaxing in the Mountains
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WELLNESS & SPA

in the middle of Arizona’s rocky and imposing scenery 

stands the Mii Amo spa, a place that has won countless 

international awards for best spa, which, apart from offering 

body treatments available nowhere else in the world, takes 

its visitors on a journey to their inner selves.

No meio do cenário rochoso e imponente do Arizona 

ergue-se o Mii Amo spa, um local com inúmeros prémios 

internacionais para melhor spa, que para além de oferecer 

tratamentos corporais únicos no mundo leva os seus visi-

tantes numa viagem ao interior de si próprios.
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The setting is boynton canyon, in Arizona, usA. Only 

this has the ability to make this Mii Amo spa truly unique. 

The inspiration behind the creation of this place comes not 

only from these red mountains, but also from the traditions 

and the wisdom of the Native Americans, incorporated in 

exclusive treatments. 

Mii Amo spa’s list of massages and treatments is im-

pressive. Apart from the traditional ones, such as swedish 

massage, reflexology, ayurvedic massage or facial mas-

sages, the Mii Amo also offers a series of treatments using 

the red rocks of Arizona, milk and honey baths, reiki and 

shiatsu, among others that will leave you amazed. For the 

more active guests, there are fitness activities, which can 

be joined by walks through the region. Providing you with 

a spa experience that fits your requirements.

O cenário é o boynton canyon, no Arizona, estados 

unidos da América. só ele tem a capacidade de tornar este 

Mii Amo spa verdadeiramente único. A inspiração para a 

criação deste lugar vem destas montanhas vermelhas, 

mas também das tradições e sabedoria dos Nativos 

Americanos, transportada para tratamentos exclusivos. 

A lista de massagens e tratamentos do Mii Amo spa é 

impressionante. Para além dos tradicionais, como a 

massagem sueca, reflexologia, massagem ayurvedica ou 

massagens faciais, o Mii Amo tem ainda um conjunto de 

tratamentos à base das rochas vermelhas do Arizona, ba-

nhos de mel e leite, reiki e shiatsu, entre outras que o vão 

deixar boquiaberto. Para os mais ativos, há atividades 

fitness, que podem ser completadas com passeios pela re-

gião. Para que a experiência de spa de cada um seja ade-

quada aos seus próprios anseios.

\\GourMet

84
RESTAURANTE \\ RESTAURANT

maison BlanchE
Jogo de Reflexos
Reflective Interplay

92
DELEITES VíNICOS \\ WINE DELIGHTS 

quinta do pEssEGuEiro 
Um Projeto do Coração
A Project from the Heart

88
RETRATO DE UM CHEF \\ PORTRAIT OF A CHEF 

hEston BlumEnthal
O Alquimista da Culinária
The Culinary Alchemist



 Império  \\ 85 

Maison Blanche
Jogo de Reflexos \\ Reflective Interplay
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No coração de casablanca, em Marrocos, um oásis de 

frescura oferece um refúgio cosmopolita onde os con- 

vidados são incentivados a refrear o ritmo do quotidiano e 

a usufruir de momentos de puro deleite visual e gustativo. 

situado em pleno centro da cidade, o lounge e restauran-

te Maison blanche preenche 650 m2 de profunda elegância 

ultra-contemporânea, cujos diversos ambientes devem 

a pureza das suas linhas ao famoso arquiteto christophe 

Pillet, que apostou em materiais premium e acabamentos 

surpreendentes para desenhar um cenário deslumbrante. 

em cada um dos espaços a assinatura de Pillet é incontor-

nável, sendo possível detetar em cada detalhe o rigor e a 

precisão dos seus designs. 

in the heart of casablanca, Morocco, an oasis of freshness 

offers a cosmopolitan haven where guests are encouraged 

to rein in the rush of everyday life and enjoy moments of 

pure visual and culinary delight.

located right in the city centre, the Maison blanche 

lounge and restaurant fills 650 m² with ultimate ultra-

contemporary elegance, whose diverse environments owe 

their purity of design to the famous architect christophe 

Pillet, who focused on premium materials and amazing 

finishes to design a stunning setting. in each of the spaces 

the influence of Pillet is unmistakeable, while in every 

detail you can detect the rigor and accuracy of his designs.
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The smoked mirrors covering the pillars and ceiling of 

the restaurant illuminate the marble floors imported from 

a quarry in carrara, in the Alps, and create the illusion of 

infinite space. The understated décor, mainly composed 

of simple flower arrangements dominated by the colour 

green, makes the link to the outside scenery, brighten-

ing up the space and bringing the freshness of the Arab 

league Park next door into the restaurant.

The menu, packed with modern and creative sugges-

tions, takes you on a journey of flavours on which the 

palate is seduced by the magical creations of chef Thierry 

vaissière. Having been head chef at Maison blanche in 

Paris, vaissière arrived in casablanca committed to cre-

ating a mythical and unforgettable restaurant, in which 

Moroccan cuisine is treated to a unique approach.

without ever forgetting that the ultimate goal of his 

dishes is to give pleasure, chef vaissière presents a 

Os espelhos fumados que cobrem os pilares e o teto 

do restaurante iluminam o chão em mármore importado 

de uma pedreira em carrare, nos Alpes, e criam a sensa-

ção ilusória de um espaço infinito. A decoração discreta, 

composta sobretudo por simples arranjos florais onde 

predomina a cor verde, faz a ligação com o cenário exte-

rior, abrilhantando o espaço e trazendo para o restaurante 

a frescura do parque da liga Árabe, ali ao lado. 

O menu, repleto de propostas modernas e criativas, 

convida a uma viagem de sabores onde o paladar se deixa 

seduzir pelas criações mágicas do chef Thierry vaissière. 

depois de ser o chef principal do Maison blanche em Paris, 

vaissière chegou a casablanca empenhado em criar um 

restaurante mítico e inesquecível, onde a culinária marro-

quina recebe uma abordagem única. 

sem nunca esquecer que o objetivo supremo dos seus 

pratos é proporcionar prazer, o chef vaissière apresenta 

um menu surpreendente e requintado, fiel a sabores bem 

definidos, combinados de forma primorosa. Pelas mãos 

inspiradas do chef, é possível saborear um carpaccio de 

foie gras grelhado com agridoce de frutas, deliciar-se com 

um peito de pato assado acompanhado de frutas carameli-

zadas e molho picante e terminar com uma das tentadoras 

propostas doces. 

depois de uma faustosa refeição, as linhas clean e o estilo 

moderno do w.long bar acolhem os clientes e transportam- 

-nos para o ambiente cosmopolita de Nova iorque. O 

mármore que cobre o balcão central e os espelhos fu- 

mados continuam a temática do espaço de refeições e 

o sofá em couro branco apela a momentos relaxados, 

enquanto no exterior o terraço rodeado de vegetação per-

mite usufruir das agradáveis temperaturas marroquinas.

Apresentando-se como uma escolha infalível para 

os apreciadores da mais requintada cuisine, o Maison 

blanche apresenta a sua oferta gastronómica num espa-

ço moderno e cosmopolita, proporcionando momentos de 

total volúpia. 

stunning and exquisite menu, true to well-defined, ex-

quisitely combined flavours. Through the inspired hands 

of the chef, you can enjoy: seared foie gras carpaccio with 

sweet and sour fruit; delight in roasted duck breast served 

with caramelised fruits and spicy sauce; and finish with 

one of the tempting sweet suggestions.

After a sumptuous meal, the clean lines and modern 

style of the w.long bar welcome guests and bring to mind 

the cosmopolitan atmosphere of New york. The marble 

covering the central counter and the smoked mirrors con-

tinue the theme of the dining area and the white leather 

sofa speaks of moments relaxing, while outside, the 

terrace surrounded by vegetation allows you to enjoy the 

pleasant Moroccan temperatures.

Presented as a sure-fire suggestion for connoisseurs 

of the finest cuisine, Maison blanche unveils its gas- 

tronomic fare in a modern and cosmopolitan setting,  

offering moments of complete pleasure.
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heston 
BluMenthal

O Alquimista da Culinária
The Culinary Alchemist
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RETRATO DE UM CHEF \\ PORTRAIT OF A CHEF

Assim como Alice, também Heston blumenthal mer-

gulhou num «país das maravilhas» quando viveu uma 

inovadora experiência sensorial no premiado restaurante 

l’Ouest de baumaniere, na região francesa da Provença. 

Apesar dos 16 anos que tinha nesse dia, tem presentes os 

sabores e a envolvência subjacente àquele local mágico 

que lhe atearam a paixão pela gastronomia. desde  

então, tem vindo a questionar os cânones da culinária e a  

nutrir um especial fascínio pela perceção multissen- 

sorial. uma abordagem científica inconvencional que,  

além de lhe ter valido uma condecoração da coroa  

britânica e um Honorary Degree of Doctor of Science pela 

universidade de reading, o coloca entre os mais presti- 

giados chefs mundiais.

Just like Alice, Heston blumenthal also plunged into a 

«wonderland» when he underwent an innovative sen-

sory experience at the award winning restaurant l’Ouest 

de baumaniére, in the French region of Provence. despite 

being just 16 at the time, he still retains the flavours and 

surroundings underlying that magical place, which 

instilled in him a passion for food. ever since then he 

has spent his time questioning the rules of cooking and  

nurturing a special fascination for multisensory percep-

tion. An unconventional scientific approach, which, in  

addition to having earned him an Obe from the british 

crown and an Honorary doctor of science degree from the 

university of reading, places him among the world’s most 

prestigious chefs.
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A certeza de querer tornar-se chef alimentou Heston por 

mais de uma década durante a qual o cansaço do trabalho 

que o ocupava à luz do dia (em nada relacionado com a 

cozinha) não comprometeu o seu empenho autodidata na 

pesquisa e no aperfeiçoamento de técnicas de culinária. 

Mas foi o livro On Food and Cooking que o encorajou a 

interrogar as convenções da gastronomia e a desafiar o 

poder da ciência. Apesar de frequentemente rotulado como 

um dos mestres da tão em voga «culinária molecular»,  

Heston não simpatiza com esta designação, salientando 

antes o seu encantamento pela perceção multissensorial e 

pela subjetividade implícita na forma como percebemos o 

sabor. tem, assim, apostado em inestimáveis colaborações 

com profissionais dos mais distintos quadrantes – cien-

tistas, químicos, físicos, psicólogos, artesãos, designers 

 – numa tentativa (já superada!) de revolucionar a forma 

como experienciamos os alimentos, já que comer, não 

duvida, «é a única coisa que fazemos que envolve todos os 

sentidos». Quiçá por isso, Heston não se canse de procurar 

inovadoras formas de estimulá-los, orquestrando novas 

sensações tal como acontece no célebre Sound of the Sea, 

cuja degustação é acompanhada por auscultadores. Mais 

do que um prato, esta jornada sensorial é uma das que 

compõe o menu do seu afamado restaurante The Fat duck, 

The certainty of wanting to become a chef fuelled  

Heston for more than a decade, during which time the  

fatigue of the work occupying him during the daytime (in no 

way related to food) never compromised his commitment 

to researching and developing cooking techniques. 

but it was the book On Food and Cooking that would  

encourage him to question the conventions of gastronomy 

and challenge the power of science. despite often being 

labelled one of the masters of the ever-so-fashionable 

«molecular cooking», Heston shies away from this label, 

preferring rather to stress his enchantment with mul-

tisensory perception and with the implicit subjectivity 

of how we perceive flavour. He has thus focused his ef-

forts on invaluable collaborations with professionals from  

varying fields - scientists, chemists, physicists, psy-

chologists, artisans, designers – in an attempt (already 

surpassed!) to revolutionise the way we experience the 

food, since eating, he has no doubt, «is the only thing we do 

that involves all the senses». This may be why Heston never 

tires of seeking out innovative ways to stimulate them,  

orchestrating new sensations such as in the famous 

Sound of the Sea, which is eaten while wearing 

headphones. More than just a dish, this sensory jour-

ney is one of many making up the menu of his famed 

já distinguido com três estrelas Michelin. Além deste que 

figura entre os melhores do planeta, Heston blumenthal 

é proprietário de dois outros paraísos gastronómicos 

em bray (berkshire) – o The Hinds Head e o The crown 

– e um outro em londres que tem por nome dinner by  

Heston blumenthal.

As suas improváveis criações, consecutivamente 

premiadas, têm vindo igualmente a surpreender o mundo 

através de diversos programas de televisão e da publicação 

de vários livros e artigos. são três os princípios base que 

norteiam a cozinha de Heston – a excelência, a abertura e 

a integridade – e que o tornam num profundo admirador 

da história da gastronomia britânica, cujo legado dignifica 

na reinterpretação de receitas seculares. legitimamente 

apelidado de «alquimista da culinária», é reescrevendo 

o passado que abraça novos ingredientes, novas técnicas 

e ideias, tendo um capítulo reservado tanto no presente 

como no futuro da gastronomia mundial.

restaurant The Fat duck, already awarded three Michelin 

stars. besides this one, which figures among the very best 

on the planet, Heston blumenthal also owns two other 

gastronomic paradises in bray (berkshire, uK) – The Hinds  

Head and The crown - and another in london called dinner  

by Heston blumenthal.

His unlikely creations, repeatedly awarded, have 

also amazed the world through numerous television 

programmes and the publication of several books and 

articles. There are three basic principles guiding Heston’s 

cooking - excellence, openness and integrity -, which 

make him a fond admirer of the history of british cuisine, 

the  legacy of which he dignifies with reinterpretations 

of  age-old recipes. rightfully referred to as the «culinary  

alchemist», in rewriting the past he embraces new  

ingredients, new techniques and ideas, and has a 

chapter for himself both in the present and the future of 

world gastronomy.
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um dos mais recentes projetos de produção de vinho 

no douro, a Quinta do Pessegueiro, nasceu da paixão do 

empresário francês roger Zannier pela primeira região  

vinícola demarcada do mundo. Foram dez milhões de euros 

investidos na recuperação de um antigo solar, na reestru-

turação do terreno e na construção de uma adega pioneira 

que utiliza a gravidade natural ao longo de todo o processo 

de transformação da uva em vinho.

One of the latest wine production projects to grace the 

douro, the Quinta do Pessegueiro is the result of French 

businessman roger Zannier’s passion for the world’s first 

demarcated wine region. ten million euros have been 

invested in the restoration of an old manor house, in the 

restructuring of the land and in the construction of a pio-

neering winery, which uses natural gravity throughout the 

entire process of transforming grapes into wine.
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it’s been two decades since roger Zannier fell in love 

with the douro and decided to buy a small vineyard 

called the Quinta do Pessegueiro. The intention then was 

to make port for personal use only, but even at the time 

the French businessman with a background in the textile 

industry was mulling over the idea of one day developing 

a more serious wine production project in the region. Just 

like grapes, ideas ripen too, and in 2006 the plan took on 

a new form under the management of Marc Monrose, 

Zannier’s son-in-law, and thanks to the collaboration of 

the winemaker João Nicolau de Almeida.

The Quinta do Pessegueiro was joined by two more pieces 

of land, making the estate’s current total area of 28 acres, 

worthy of an investment of ten million euros. top of the list 

of requirements for the new winery was respect for wine, a 

concept that led to the choice of an innovative 100% natu-

ral gravity system complemented by a «lift-tank». «There 

are not many properties using this method, because of 

its complexity,» explains the director of the property  

marketing its first two wines since mid-2012. Quinta do 

Pessegueiro, its greatest treasure, and Aluzé, awarded a 

silver medal at the decanter Asia Awards, are already re-

ceiving new orders from the first customers, which proves 

Já lá vão duas décadas desde que roger Zannier se apai-

xonou pelo douro e decidiu comprar uma pequena vinha 

chamada Quinta do Pessegueiro. O intuito era então fa-

zer vinho do Porto para seu consumo pessoal, mas já na 

altura o empresário francês ligado à indústria têxtil tinha 

em mente a ideia de vir a concretizar um projeto mais  

sério de produção de vinho na região. Assim como as uvas, 

também as ideias amadurecem, tendo 2006 sido o ano em 

que o plano assumiu novos contornos com a direção de 

Marc Monrose, seu genro, e a colaboração do enólogo João  

Nicolau de Almeida.

À Quinta do Pessegueiro juntaram-se mais duas parce-

las, totalizando a atual propriedade uma aérea de 28 hec-

tares, dignos de um investimento de dez milhões de euros. 

No topo dos requisitos da nova adega esteve o respeito 

pelo vinho, conceito que levou à escolha de um inovador 

sistema de gravidade 100% natural complementado com 

uma cuba elevador. «Não há muitas propriedades a utili-

zarem este método, devido à sua complexidade», salienta 

o diretor da propriedade que em meados de 2012 viu co-

mercializados os seus primeiros dois néctares. Quinta do  

Pessegueiro, o seu tesouro maior, e Aluzé, distinguido 

com uma medalha de prata nos Decanter Asia Awards,  

recebem já novas encomendas dos primeiros clientes, 

o que atesta a boa recetividade que têm tido não só em 

Portugal mas noutros países, como brasil, suíça, bélgica e 

França. «vendemos quase metade na nossa produção em 

menos de seis meses», diz com orgulho Marc Monrose,  

acrescentando o seu interesse 

em toda a europa do Norte, 

china, Angola (onde tenciona 

assinar um contrato com um 

distribuidor ainda este ano)  

e euA. 

«Para vir para uma região 

como o douro, teríamos de fa-

zer algo excecional». Porém, 

a excecionalidade a que se 

refere Marc Monrose não diz 

somente respeito ao posicio-

namento de luxo que procu- 

ra. Percebemo-lo quando, percorrendo a sinuosa encos-

ta do douro, desaguamos num admirável solar debruçado 

sobre o vale encantado. A exímia recuperação da casa não 

teve como propósito, pelo menos por enquanto, a criação 

de um projeto de enoturismo, mas antes de um charmo-

how well they have been received not only in Portugal but 

also in other countries, such as brazil, switzerland, belgium 

and France. «we have sold almost half our production in 

less than six months,» says Marc Monrose proudly, adding  

his interest in all of Northern europe, china, Angola (where 

he intends to sign a con-

tract with a distributor 

this year) and the usA.

«to come to a region 

like the douro, we had 

to do something excep-

tional». However, the 

exceptional nature to 

which Marc Monrose re-

fers does not only relate 

to the luxury position 

he is aiming for. we can 

feel this when driving 

along the winding slope of the douro, we arrive at a 

stunning manor house overlooking the enchanted valley. 

The exceptional restoration of the house was not underta- 

ken, at least for now, for the creation of a wine tourism pro-

ject, rather as a charming venue in which to hold private  

«O nosso objetivo é que alguém em 
qualquer parte do mundo prove um 

vinho da Quinta do Pessegueiro e 
pense: aqui está um dos melhores 

vinhos do Douro»\\ «Our goal 
is that anyone anywhere in the 

world tastes a wine from Quinta do 
Pessegueiro and thinks: this is one 
of the best wines from the Douro»

*Marc Monrose *João Nicolau de Almeida
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so espaço para receções privativas aos clientes. A estra-

tégia é clara: «captar clientes do segmento mais elevado 

onde possamos vender os nossos vinhos e aproximá-los 

aos melhores do mundo». talvez por isso, aos vinhos tin-

tos do seu catálogo, a casa tencione acrescentar em 2014 

um vinho ainda superior chamado Quinta do Pessegueiro 

Premium, vinho do Porto e vinho branco. Marc Monrose 

partilha que o principal desafio que se impõe é o de expri-

mir o terroir do douro, concluindo: «o nosso objetivo é que 

alguém em qualquer parte do mundo prove um vinho da 

Quinta do Pessegueiro e pense: aqui está um dos melhores 

vinhos do douro. Nesse dia teremos vencido».

receptions for clients. the strategy is clear: «capture  

customers in the high end sector, where we can sell our 

wines and bring them into line with the best in the world». 

This is perhaps why in 2014 the estate intends to add an 

even finer wine called Quinta Pessegueiro Premium, port 

wine and white wine to the red wines in its catalogue. 

Marc Monrose tells us that the main challenge faced is 

expressing the terroir of the douro, concluding: «Our goal 

is that anyone anywhere in the world tastes a wine from Quinta 

do Pessegueiro and thinks: this is one of the best wines from 

the douro. On this day our mission will be complete».
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As Nações unidas declararam 2013 «Ano internacional 

da Quinoa». O mote é «o futuro plantado há milhares de 

anos», fazendo jus à existência e importância milenar 

deste vegetal. 

com o Ano internacional da Quinoa pretende-se chamar 

a atenção do mundo para o valor «nutricional, económico, 

ambiental e cultural da quinoa», uma semente que foi ori-

ginariamente cultivada nos Andes para servir de alimento, 

principalmente no Peru, na bolívia e no equador.

Por ter um teor elevado de proteínas, sendo a única 

planta que contém todos os aminoácidos essenciais, é  

importante o seu cultivo em áreas onde há escassez de 

proteína animal, seja carne ou peixe, e que corresponde 

geralmente a zonas ecologicamente muito pobres e  

isoladas do globo. 

A quinoa também tem elevados teores de vitaminas e 

isoflavonas, compostos com uma semelhança estrutural 

com o estrogénio, a hormona humana mais abundante 

nas mulheres.

É um dos alimentos mais nutritivos do mundo e há já 

vinte anos investigadores da NAsA consideraram a quinoa 

como potencial alimento de astronautas, pela sua densi-

dade superior de nutrientes.

O grande propósito desta campanha é realçar a forma 

como a quinoa pode e deve ser usada como forma de pre-

venir a fome, as deficiências de nutrição e aliviar a pobreza 

das populações.

Afinal, tudo refere que a quinoa junta em si o melhor que 

existe no mundo animal e vegetal. 

The united Nations has declared 2013 «international year 

of Quinoa». The motto «Quinoa, a future sown thousands 

of years ago», does justice to the age-old existence and 

importance of this plant.

The aim of the international year of Quinoa is to draw 

the world’s attention to the «nutritional, economic, envi-

ronmental and cultural» value of quinoa, a seed that was 

originally grown for food in the Andes, primarily in Peru, 

bolivia and ecuador.

given its high protein content, and the fact that is the 

only plant that contains every essential amino acid, its 

cultivation is important in areas where there is a shortage 

of animal protein, whether meat or fish, which gener-

ally corresponds to ecologically poor and isolated parts of 

the globe.

Quinoa also has high levels of vitamins and isoflavones, 

organic compounds that have a structural similarity to 

oestrogen, the most abundant hormone in women.

it is one of the most nutritious foods in the world and 

for 20 years NAsA researchers have considered quinoa 

as a possible foodstuff for astronauts, given its high nutri- 

ent density.

The major purpose of this campaign is to highlight how 

quinoa can and should be used as a means to prevent 

hunger, poor nutrition and to ease poverty.

After all, everything shows us that quinoa contains the 

best there is in the animal and plant world.

pEriGo para os andEs

O impacto da internacionalização do consumo de quinoa 

nas sociedades locais de agricultores pode ser, no entanto, 

preocupante. A quinoa não é fruto de produção intensiva 

de grandes fazendeiros, mas sim do trabalho de pequenos 

cultivadores da área dos Andes, sendo o principal sustento 

para o povo da bolívia. com a nova fama mundial, a quinoa 

começa a ser considerada um alimento demasiado valioso 

para comer pelos seus produtores, o que pode levar a que 

as receitas desta semente sirvam para comprar sementes 

mais baratas e de valor nutricional mais pobre, como o  

arroz. com o aumento de preço da quinoa, esta é cada vez 

menos consumida na bolívia, é dedicada a ser vendida e a 

população tem crescente tendência para se virar para uma 

alimentação que foge do sistema de subsistência para ali-

mentos considerados de luxo, como a massa, arroz, doces 

e coca-cola.

thrEat to thE andEs

The impact of the internationalisation of quinoa con-

sumption on growers’ local societies can however give 

cause for concern. Quinoa is not the result of intensive 

production by large landowners, rather the work of small 

farmers in the Andes area, and is the main livelihood for 

the people of bolivia. with its new worldwide fame, quinoa 

is starting to be considered a food too valuable to eat by 

its producers, which could lead to revenue from this cereal 

being used to buy less expensive seeds and of poorer nu-

tritional value, such as rice. with the growing price of qui-

noa, it is being eaten less and less in bolivia, and rather 

being sold, with the population increasingly tending to 

turn to a diet that replaces the subsistence system with 

foods considered to be a luxury, such as pasta, rice, sweets 

and cola.
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sopa lEvE dE quinoa

>  1 couve-flor biológica

>  1 courgette biológica

>  1 cenoura biológica

>  1 chávena pequena de quinoa

>  1 pitada de sal integral

leva água a ferver numa panela, junte todos os legumes 

aos pedaços, deixe cozinhar até cozer, como acontece com 

qualquer tipo de sopa. depois de cozidos, passe os vegetais 

em puré. Junte a quinoa e deixe cozer mais um pouco. 

tempere finalmente com um pouco de sal. se desejar, pode 

enfeitar no prato com um fio de azeite. sirva quente.

pEquEno-almoço dE quinoa

Pode usar quinoa acabada de cozer, ou já cozida na noite 

anterior (coza como o arroz: duas chávenas de água para 

uma de sementes). 

Junte numa caçarola uma chávena de quinoa cozida, ¼ 

de chávena de leite de soja ou amêndoa (também pode 

usar de aveia ou de arroz), 1 banana esmagada, 2 paus 

de canela, ½ colher de chá de extrato ou uma vagem de  

baunilha, e 2 colheres de sopa de noz-pecã picada. leve a 

cozer em lume médio cerca de 3 a 5 minutos, ou apenas até 

ficar quente. se desejar, adoce com néctar de agave ou mel 

e polvilhe com um pouco de canela.

a comida dos poBrEs

Ainda há pouco tempo a quinoa era relegada para 

alimento dos pobres, os próprios produtores dos Andes, 

com um historial de cultivo com mais de 7000 anos. A 

quinoa é uma das culturas mais antigas desta região, o 

sustento e a sobrevivência de inúmeras famílias.

A história da sobrevivência ultrapassa a população, pois 

a semente sobreviveu às invasões espanholas e ao incre-

mento do cultivo de trigo e cevada, e é das mais resilientes 

sementes do mundo. A quinoa suporta temperaturas entre 

os 4 e os 38 graus, taxas de humidade entre os 40 e 48%, al-

titudes tão elevadas que são escassas em oxigénio e solos 

com tanto sal que mais nenhuma cultura consegue resistir.

a vErdadEira «carnE vEGEtal»  

ou o «cErEal animal»

A quinoa é o único vegetal que possui todos os ami- 

noácidos essenciais (são estes que compõem as proteínas), 

que são fundamentalmente encontrados em alimen- 

tos de origem animal. É por isso que muitos chamam à qui-

noa «cereal animal». Na verdade, é realmente o encontro 

das melhores características de dois mundos: o vegetal e 

o animal. A quinoa aproveita todos os aminoácidos, o fer-

ro, cobre, zinco e selénio dos produtos animais, sem o fa-

migerado colesterol. É uma semente isenta de colesterol, 

com baixo perfil de gorduras, sendo principalmente cons-

tituída por ácidos gordos mono e polinsaturados, ou seja, 

benéficos para a saúde. da parte vegetal, soma todos os 

benefícios de ser rica em fibras, vitaminas e e do grupo b 

(incluindo ácido fólico), além de ter a enorme vantagem de 

ser livre de glúten.

thE food of thE poor

Not that long ago, quinoa was relegated to the food of the 

poor, the people growing it in the Andes, with a history of 

cultivation dating back more than 7000 years. Quinoa is 

one of the oldest crops in the region, the sustenance and 

survival of many families.

The story of survival goes beyond the population, as the 

seed survived the spanish invasions and increased culti-

vation of wheat and barley, and it is one of the most resil-

ient seeds in the world. Quinoa withstands temperatures 

of between 4 and 38 degrees, humidity rates of between 40 

and 48%, altitudes so high that oxygen is scarce and soil 

with so much salt content that no other crop can survive.

thE truE «plant mEat»  

or «animal cErEal»

Quinoa is the only vegetable that contains every essen-

tial amino acid (these are what make up proteins), which 

are primarily found in food of animal origin. This is why 

quinoa is often referred to as «animal cereal». in fact, it 

truly is the combination of the best features of two worlds: 

plant and animal. Quinoa enjoys all the amino acids, iron, 

copper, zinc and selenium of animal products, without the 

infamous cholesterol. This is a cholesterol free seed, with a 

low fat profile and is primarily composed of mono and pol-

yunsaturated fatty acids, that is to say, beneficial to health. 

From the plant world it brings together all the benefits of 

being rich in fibre, vitamins e and group b (including folic 

acid), and has the huge advantage of being gluten-free.

liGht quinoa soup

>  1 organic cauliflower

>  1 organic courgette 

>  1 organic carrot 

>  1 small cup of quinoa

>  1 pinch flor de sal

bring water to boil in a saucepan, add all vegetables, cut 

into pieces, simmering until cooked, as with any kind of 

soup. Once cooked, puree the vegetables. Add the quinoa 

and cook a little longer. Finally, season with a little salt. if 

you wish, you can garnish the dish with a drizzle of olive 

oil. serve hot.

quinoa BrEakfast 

you can use freshly cooked quinoa, or quinoa cooked on 

the previous evening (cook like rice: two cups of water to 

one of seeds).

Place a cup of cooked quinoa, ¼ cup of almond or soy 

milk (can also use oat or rice milk), 1 mashed banana, 2 cin-

namon sticks, ½ teaspoon of vanilla extract or one vanilla 

pod, and 2 tablespoons chopped pecans into a saucepan. 

bring to a boil over a medium heat for about 3 to 5 minutes, 

or just until hot. if you wish, sweeten with agave nectar or 

honey and sprinkle with a little cinnamon.
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Portugal dispõe de condições excecionais. O ambiente 

social é o melhor da europa, os níveis de segurança são in-

vejáveis. temos um clima fabuloso. O património histórico 

e cultural é único, próprio da mais antiga nação europeia. 

Apesar de tudo isto, o turismo, não obstante alguns recen-

tes progressos, é ainda sazonal e localizado.

com as condições de que dispõe a nível geográfico, am-

biental, climatérico, cultural, social, Portugal deveria ser 

o refúgio de lazer dos europeus. de todos, sem exceção. 

dos que fazem pequenas escapadelas em viagens low-

-cost, à procura do sol, diversão e um pouco de história; da 

classe média que demanda turismo cultural, ambiental e 

patrimonial; das famílias que procuram sossego; e até dos 

reformados, em busca de turismo de saúde ou da tranqui-

lidade em fim de vida. Muitos dos aposentados poderiam 

sentir-se atraídos pela qualidade de vida ímpar que por cá 

se pode experimentar. Portugal poderia assumir o papel de 

abrigo da terceira idade europeia.

em poucos anos, desde que desenvolvendo uma estra-

tégia adequada, poderíamos ter milhares de reformados 

europeus a viver em Portugal no seu fim de vida. todos eles 

ganhariam em qualidade de vida, enquanto o país benefi-

ciaria em termos económicos. surgiriam negócios ligados 

à promoção imobiliária de qualidade, aos serviços de apoio 

geriátrico e de saúde. Muitos ganhariam, da restauração a 

todo o tipo de comércio e serviços. Haveria seguramente 

captação de investimento, mas sobretudo cativar-se-iam 

os recursos de consumo de que dispõem os europeus dos 

países ricos.

A procura existe, s condições objetivas estão disponí-

veis, será fácil captar capitais para estes investimentos. só 

falta agora encontrar os empreendedores e um estado que 

incentive. Ou que, pelo menos, não dificulte.

Às Portas do Paraíso

Portugal boasts exceptional conditions. The social envi-

ronment is the best in europe, security levels are enviable. 

we have a fabulous climate. The historical and cultural 

heritage is unique, as befits the oldest european nation. 

despite all this, tourism, despite some recent progress, is 

still seasonal and localised.

with the geographical, environmental, climatic, cultural, 

social conditions it enjoys, Portugal should be the leisure 

retreat of europeans. All of them, without exception. Of 

those who go on small breaks on low-cost trips in search of 

sun, fun and a little history; of the middle-class looking for 

cultural, environmental and heritage tourism; of families 

seeking peace and quiet; and also of the retired, looking 

for health tourism or for tranquillity in the autumn of life. 

Many retirees could be attracted by the unique quality of 

life around here that you can experience here. Portugal 

could assume the role of shelter for europe’s elderly.

in a few years, as long as we develop an appropriate 

strategy, we could have thousands of european pension-

ers living in Portugal at the end of their life. They would 

all gain in quality of life, while the country would benefit 

economically. business linked to quality real estate sales, 

to geriatric support services and health services would 

spring up. Many would gain, from restaurants to all kinds 

of businesses and services. investments would surely be 

made; but above all they would capture the consumer 

resources that europeans from rich countries have.

The demand is there, the objective conditions are availa-

ble; it will be easy to capture capital for these investments. 

The only thing now is to find entrepreneurs and a state that 

encourages them. Or at least that does not impede them.
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5 SENTIDOS \\ 5 SENSES

Apesar de imbuída numa certa escuridão relacionada com a 

abordagem de temas como a dor e o luto, a coleção 2013 de 

Anna-Karin Karlsson distingue-se pelo romantismo e pela 

expressividade marcante transversais a todos os modelos. 

Adornados com flores, animais e elementos tridimensio-

nais, os óculos desta coleção tornam-se imagens da nature-

za transitória da vida humana e da premonição da morte. Na 

demanda da perfeição e da exclusividade, a designer sueca 

alia alta-costura a novas técnicas, encarando cada modelo 

como se de uma obra de arte se tratasse.

Although imbued with a certain darkness associated with 

addressing issues such as pain and grief, the 2013 collec-

tion from Anna-Karin Karlsson stands out for the romanti-

cism and the striking expressiveness found in every piece. 

Adorned with flowers, animals and three-dimensional 

elements, the eyewear within this collection becomes 

images of the transient nature of human life and of the 

premonition of death. in her quest for perfection and ex-

clusiveness, the swedish designer combines haute cou-

ture with new techniques, viewing each model as if a work 

of art.

anna-Karin Karlsson

www.olhardeprata.pt



106 \\  Império  Império  \\ 107 

sendo uma versão mais fresca e jovial do perfume original, 

o novo Prada Candy L’Eau mantém a personalidade sofis-

ticada do seu antecessor Prada Candy, mas aposta numa 

delicada mistura de aromas como caramelo, ervilha doce e 

almíscar branco com notas cítricas.

Para apresentar a nova fragrância, a marca apostou num 

filme de três episódios onde dá a conhecer a vida intensa 

e entusiasmante de candy, uma jovem de personalidade 

borbulhante. No conto, dirigido pelos norte-americanos 

wes Anderson e roman coppola, candy, interpretada pela 

atriz francesa léa seydoux, encontra-se em Paris, dividida 

entre o interesse amoroso de dois homens.

As a fresher and cheerful version of the original fragrance, 

the new Prada Candy L’Eau maintains the sophisticated 

personality of its predecessor Prada Candy, but focuses on 

a delicate blend of aromas such as caramel, sweet pea and 

white musk with citrus notes.

to present the new fragrance, the brand has invested in a 

three-episode film, which reveals the intense and exciting 

life of candy, a young and bubbly personality. in the 

tale, directed by Americans wes Anderson and roman 

coppola, candy, played by French actress léa seydoux, is 

in Paris, torn between the love interest of two men.

praDa canDy l’eau
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Altamente concentrado, o novo creme de noite da 111sKiN 

consiste num tratamento restaurador preventivo e anti-

-idade que regenera a pele ao nível celular para travar os 

sinais de envelhecimento. 

utilizando um raro sistema de partículas de pó de diaman-

te, o 111 SKIN Celestial Black Diamond Night Cream penetra 

nas camadas mais profundas da pele para transportar os 

ingredientes restauradores de juventude, como a fórmu-

la NAc y2, que aumenta o glutationa, o antioxidante mais 

vital das células para manter a juventude. 

111sKin

Highly concentrated, the new 111sKiN night cream features 

a preventive, restorative and anti-aging treatment, which 

regenerates the skin at a cellular level to fight signs of aging.

using a rare system of diamond particles, 111 SKIN 

Celestial Black Diamond Night Cream penetrates into 

the deepest layers of the skin to transport the youth-

-restoring ingredients, such as the NAc y² formula, which 

increases glutathione, the most vital antioxidant cells to 

maintain youth.

Oscilando entre o preto e o branco, cores pelas quais 

gabrielle chanel nutria um especial fascínio, os relógios J12 

Chromatic espelham a inovação da marca francesa atra-

vés da criação de uma nova cor. Aperfeiçoada nos ateliers 

suíços da chanel, a cor chromatic resulta de uma material 

revolucionário, a cerâmica de titânio, que reveste os sete 

modelos da nova geração dos J12 e resulta numa elegante 

dualidade de tons. inspirados nos processos de polimen-

to utilizados para as safiras, o brilho e o reflexo dos J12 

Chromatic são conseguidos através de exclusivas técnicas 

que utilizam pó de diamante.

chanel J12 chroMatic

Oscillating between black and white, colours for which 

gabrielle chanel nurtures a special fascination, J12 

Chromatic watches mirror the innovation of the French 

brand through the creation of a new colour. Perfected in 

the swiss ateliers of chanel, the colour ‘chromatic’ results 

from a revolutionary material, ceramic titanium, coating 

the seven models of the new J12 generation, and resulting 

in an elegant duality of shades. inspired by the polishing 

processes used on sapphires, the lustre and reflection of 

the J12 Chromatic watches is achieved through unique 

techniques using diamond powder.
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aMérico tavar
Inspirado pela Natureza

Inspired by Nature

DESIGN DE MODA \\ FASHION DESIGN

A chegada do Homem à lua e dos filmes de ficção 

científica despertaram-lhe, em tempos, o desejo de ser 

astronauta. embora não tenha partido à descoberta do cos-

mos, Américo tavar aventurou-se no estudo das ciên-

cias, a seu ver subjacentes a toda a Natureza e a todas as 

Artes. É justamente na simplicidade (ou complexidade) da 

Natureza que o estilista português se inspira para as suas 

criações, presentes em oito lojas próprias e uma centena 

de lojas multimarca em território nacional. com clientes 

dispersos um pouco por todo o mundo, Américo tavar não 

esconde o sonho de ampliar a sua marca a uma escala glo-

bal. A mais recente novidade é a sua entrada em Angola, 

que resulta de uma parceria com a sua irmã, Paula tavares.

At one point, man’s arrival on the moon and science 

fiction films aroused in him the desire to be an astronaut. 

Although he never set off to discover the cosmos, Américo 

tavar did venture into the study of science, in his view un-

derlying all of nature and all the arts. it is precisely in the 

simplicity (or complexity) of nature that the Portuguese 

designer draws inspiration for his creations, on sale in his 

eight stores and a hundred multi-brand stores throughout 

the country. with clients scattered all over the world, 

Américo tavar is open about his dream of expanding 

his brand on a global scale. The latest news is his arrival 

in Angola, resulting from a partnership with his sister, 

Paula tavares.

*Américo Tavar e Paula Tavares
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«É na natureza, 
no mar, na montanha, 

na fauna e flora que 
encontro as tais formas 

e equilíbrios. Numa 
pedra esculpida pela 
chuva e pelo vento, 

nos troncos e folhas de 
uma árvore encontro 

a melhor expressão de 
design que conheço» \\ 
«I find form and balance 

in nature, the sea, the 
mountains, flora and 
fauna. I find the best 
expression of design 

that I know in a stone 
sculpted by the rain and 
wind; in the trunks and 

leaves of a tree»

Quando, há 28 anos, iniciou a sua carreira como estilista, 

aliciava-o a ideia de inovar numa área que via ainda muito 

conservadora em Portugal. Hoje, o seu olhar maduro sobre 

a moda – o de um entusiasta da vida e do desporto – é crí-

tico quanto à magreza extrema e à androginia. vê antes na 

moda um potencial didático subaproveitado enquanto ve-

ículo promotor de «um modelo saudável, atlético, dinâmi-

co, pleno de energia, fluidez e força», conceito que aliás se 

tem empenhado em fomentar, acreditando que o segredo 

de um bom designer reside precisamente em «ser ino- 

vador sem perder os equilíbrios naturais nas formas, tor-

nar as pessoas mais elegantes e apelativas, criar simples 

mas sofisticado». talvez por isso, Américo tavar seja um 

adepto da elegância confortável e da perfeição, diferen-

ciando as suas peças com pespontos, assimetrias equili-

bradas, prints, bordados, acabamentos artesanais, entre 

outros detalhes.

when he began his career as a designer 28 years ago, he 

was tempted by the the idea of innovating in a field that he 

deemed very conservative in Portugal. today, his mature 

eye on fashion – that of someone passionate about life 

and sport – is critical when it comes to extremely thin peo-

ple and androgyny. He rather sees underused educational 

potential in fashion, as a vehicle for the promotion of «a 

model that is healthy, athletic, dynamic, full of energy, flu-

idity and strength», a concept which, incidentally, he has 

been committed to promoting, believing that the secret of 

a good designer lies precisely in «being innovative without 

losing natural balances in shapes, making people more 

stylish and attractive, creating simply yet sophisticated». 

That could be why Américo tavar is a fan of comfortable 

elegance and of perfection, distinguishing his pieces 

with stitching, balanced asymmetry, prints, embroidery, 

handmade finishes, among other details.

As oito lojas que atualmente tem em Portugal são «um 

sonho e objetivo concretizado», apesar da marca estar 

também representada em cerca de cem espaços mul- 

timarca em território nacional. Fazendo peças únicas por 

medida em casos especiais, Américo tavar desenha tanto 

para homem como para mulher, tendo o seu nome disper-

so um pouco por todo o mundo graças a clientes que tem 

no brasil, euA, china, Angola e praticamente toda a europa. 

determinado a impulsionar a presença web da marca, 

Américo tavar criou recentemente uma loja online ao 

mesmo tempo que vive intensamente a sua entrada 

em Angola (um investimento de cerca de um milhão de 

dólares), resultante de uma parceria com a sua irmã, Paula 

tavares, decoradora e profunda conhecedora do país e dos 

seus costumes.

É em África que tem passado parte do seu tempo, mas a 

mala de Américo tavar está sempre pronta para voar para 

outros países da europa, Américas e Ásia. «esta mobili- 

dade é ótima para me inspirar», afirma o estilista, 

reconhecendo todavia que a sua inspiração maior brota 

da terra: «É na natureza, no mar, na montanha, na fauna e 

flora que encontro as tais formas e equilíbrios. Numa pedra 

esculpida pela chuva e pelo vento, nos troncos e folhas 

de uma árvore encontro a melhor expressão de design 

que conheço».

The eight stores he currently has in Portugal are «a 

dream and goal come true», despite the brand being well 

represented in nearly one hundred multi-brand outlets 

in Portugal. creating one-off, made to measure pieces in 

special cases, Américo tavar designs for both men and for 

women, with his name scattered all over the world thanks 

to customers he has in brazil, the usA, china, Angola and 

almost all of europe. determined to boost the brand’s 

internet presence, Américo tavar recently created an 

online store, while at the same time remaining heavily 

involved with the brand’s launch in Angola (an investment 

of about one million dollars), resulting from a partnership 

with his sister, Paula tavares, interior designer with a 

detailed knowledge of the country and its customs.

He has spent some of his time in Africa, but Américo 

tavar’s suitcase is always ready to fly to other countries 

in europe, the Americas and Asia. «This mobility is great 

for inspiration,» the designer explains, while recognising 

that his greatest inspiration comes from the earth: «i find 

form and balance in nature, the sea, the mountains, flora 

and fauna. i find the best expression of design that i know 

in a stone sculpted by the rain and wind; in the trunks and 

leaves of a tree».
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Não tomar o pequeno-almoço, ou comer de forma defici- 

ente, por exemplo, só uma chávena de café, vai influen-

ciar toda a nossa saúde, a nossa disposição e o nosso peso. 

Ficamos mais cansados, com alterações de humor, mais 

indispostos, com menos concentração e paciência, difi-

culdade de raciocínio e estado geral de fraqueza. Ficar em 

jejum ou jejum parcial pode resultar numa manhã inteira 

de sonolência e mau humor.

Não comer de manhã pode potenciar o aumento de peso, 

por um lado, e a diminuição de músculo, por outro, com 

a inevitável instalação de flacidez e aumento de gordura 

corporal. Não só chegamos à refeição seguinte com mui-

to mais fome, como há mais possibilidades de passarmos 

toda a manhã a petiscar o que não devemos. 

geralmente, as duas maiores desculpas para falhar o  

pequeno-almoço são não ter tempo ou não sentir fome de 

manhã. como em tudo, é uma questão de hábito e o nosso 

organismo também se treina e se acostuma a rotinas. 

comece a comer decentemente quando se levanta ou, 

no máximo, até uma hora depois de acordar. Mas nada de 

tomar pequeno-almoço de pastelaria com um café e um 

bolo. Quando acorda, beba um sumo natural ou um copo 

de iogurte magro. uma hora depois, coma uma peça de fru-

ta ou um sumo natural, duas tostas integrais com queijo 

magro ou uma taça de iogurte com cereais integrais. claro 

que o ideal é fazer isto depois de acordar, antes de sair de 

casa. Mas é fácil: levante-se, lave a cara e os dentes, beba 

um sumo de laranja, vá arranjar-se, depois de arranjado 

para sair volte à cozinha e tome o pequeno-almoço.

A falta de tempo também não é desculpa. É claro que é 

melhor beber um sumo acabado de fazer, mas vale mais 

beber um sumo feito na noite anterior do que não tomar 

o pequeno-almoço. deixe o sumo preparado de véspera, 

ou a fruta lavada, cortada e regada com sumo de limão e 

laranja. de manhã, beba o sumo ao levantar. Antes de sair 

de casa, ponha rapidamente numa taça iogurte líquido, 

fruta cortada aos pedaços, duas ou três nozes (amêndoas,  

avelãs, cajus ou pinhões) e duas colheres de sopa de  

cereais integrais. Misture e coma. É fácil e é rápido.

Importante Pequeno-almoço

Not eating breakfast, or eating poorly, for example nothing 

but a cup of coffee, will influence your entire health, your 

mood and your weight. you become more tired, with mood 

swings, more unwell, with less concentration and patience, 

impaired thinking and general weakness. Fasting or par-

tially fasting can result in an entire morning of sleepiness 

and moodiness.

Not eating breakfast can lead to weight increase, on the one 

hand, and muscle reduction, on the other, with the inevitable 

onset of flaccidity and increased body fat. Not only do you 

reach your next meal feeling a lot hungrier, but also there is 

more chance that you spend the whole morning snacking, 

when you shouldn’t.

in general, the two main excuses for skipping breakfast are 

not having the time or not feeling hungry in the morning. As 

with everything, it’s all about habit and your body can also 

train itself and gets used to routines.

start eating a decent breakfast when you get up or at most 

within one hour of waking. This doesn’t mean having coffee 

and a cake at the pastelaria. when you wake up, drink 

a natural juice or a glass of low fat yogurt. An hour later, eat 

a piece of fruit or a natural juice, two pieces of wholemeal 

toast with low fat cheese or a bowl of yogurt with whole 

grains. Of course the ideal is to do this after waking up, 

before you leave the house. This is easy: get up, wash your 

face and brush your teeth, drink an orange juice, go get 

ready then go back to the kitchen and have your breakfast.

lack of time is no excuse. Of course it is best to drink a 

freshly squeezed juice, but drinking a juice made the night 

before is better than not eating breakfast. Prepare the juice 

on the night before, or wash some fruit, slice it   and drizzle 

with lemon juice and orange. in the morning, drink the juice 

when you get up. before leaving the house, quickly put some 

yoghurt, fruit pieces, two or three nuts (almonds, hazelnuts, 

cashews or pine nuts) and two tablespoons of whole grains 

in a bowl. Mix and eat. it’s quick and easy.

OPINIãO \\ OPINION

Breakfast is Important

humbeRto bARboSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo

\\quintessence

inspirada no quotidiano do homem cosmopolita e em mo-

mentos de lazer num meio mais country, a coleção pri- 

mavera/verão 2013 da carlos santos shoes tem como co-

res dominantes o verde garrafa, verde seco, bordeaux, azul 

e castanho. Foi a pensar no homem com vontade de dar 

um toque especial aos seus fatos que a marca portuguesa 

de calçado fundada em 1942 acrescenta estilo e contem-

poraneidade ao sapato clássico. um convite à quebra da 

rotina proposto em três linhas diferentes – Carlos Santos 

Handcrafted, Santos by Carlos Santos e Green Label – que 

vão desde um estilo mais sofisticado a um look mais casual. 

inspired by the everyday life of cosmopolitan man and 

by leisure time in a more country setting, the carlos 

santos shoes 2013 spring/summer collection features 

bottle green, pale green, bordeaux, blue and brown as its 

dominant colours. with men hoping to add a special touch 

to their suits in mind, the Portuguese footwear brand 

founded in 1942 adds style and contemporary flair to the 

classic shoe. An invitation to break from routine proposed 

in three different ranges - Carlos Santos Handcrafted, 

Santos by Carlos Santos and Green Label - which feature  

anything from a more sophisticated style to a more 

casual look.

carlos santos shoes
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sendo a mais valiosa das relíquias da casa de champanhe 

francesa cattier, Armand de brignac é uma colheita limitada 

que tem sido alvo de inúmeros prémios e das melhores 

críticas dos connaisseurs. desde a seleção das uvas mais 

perfeitas até às caves onde envelhece lentamente, este 

valioso néctar passa pelo mais rigoroso e atento dos pro-

cessos de produção. Podendo ser encontrada em mais de 

uma centena de países, uma destas inconfundíveis gar- 

rafas douradas crivadas à mão deve ser reservada para 

brindar aos momentos mais especiais da vida.

As one of the most valuable vintages of the French cham-

pagne house cattier, Armand de brignac is a limited 

harvest that has received numerous awards and excep-

tional reviews from connoisseurs. From the selection of 

only the very finest grapes to the cellars where it slowly 

ages, this valuable wine passes through the most rigorous 

and attentive of production processes. Found in over a 

hundred countries, one of these unmistakable golden 

hand riddled bottles should kept to toast only the most 

special moments of life.

arManD De brignac

resgatando a valiosa tradição dos relógios de bolso, a 

vacheron constantin apresenta o Patrimony Contemporaine, 

expressão simultânea de uma elegância contemporânea e 

de um requinte clássico. detentora do prestigiado Poinçon 

de Genève, esta criação da célebre marca suíça de alta re-

lojoaria contempla um movimento de calibre 4440 feito in-

teiramente à mão e é envolta numa caixa voluptuosamen-

te curvada de ouro rosa de 18K 5N com 43 mm de diâmetro. 

Alojado dentro de uma distinta bolsa em pele castanha, o 

Patrimony Contemporaine desliza ao longo de um cordão 

de couro, podendo ser preso a um bolso, seguro por uma 

corrente ou colocado sobre uma mesa.

vacheron constantin

reinstating the valuable tradition of pocket watches, 

vacheron constantin presents the Patrimony Contemporaine, 

the joint expression of contemporary elegance and clas-

sical refinement. Featuring the prestigious Poinçon de 

Genève, this creation by the famous swiss fine watch 

brand features a 4440 caliber movement made entirely 

by hand, contained in a voluptuously curved 18-carat rose 

gold 5N case, measuring 43 mm in diameter. Kept in a dis-

tinctive brown leather bag, the Patrimony Contemporaine 

slides along a leather cord and can be placed in a pocket, 

secured by a chain or placed on a table.
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A colaboração entre a marca alemã Mykita e o designer de 

moda damir doma ressurge na coleção outono/inverno 

2103/14 através do quarto modelo da série, o DD04. Ape-

sar de manter os contornos redondos, o DD04 distingue-se 

dos seus precedentes pela sua aparência mais «plástica», 

conferida pela utilização do acetato, um material compos-

to por algodão e pigmento colorido. A referência ao look do 

início dos anos 1930 reflete-se no minimalismo das hastes 

deste novo modelo que está disponível em quatro combi- 

nações de cores translúcidas – âmbar, cinza, castanho e 

preto clássico – e cujas lentes podem ser de sol ou não. 

«Para mim é a perfeição da forma, do material e do tama-

nho», diz damir doma, vendo no DD04 o encerramento 

do primeiro ciclo de produtos desenvolvidos no âmbito 

desta parceria.

The collaboration between german brand Mykita and 

fashion designer damir doma resurfaces in the 2013/14 

autumn/winter collection with the fourth model in the 

series, the DD04. in spite of maintaining the round form, 

the DD04 stands out from its predecessors for its «plas-

tic» appearance, given to it by the use of acetate, a ma-

terial comprising cotton and coloured pigment. A nod to 

the look of the early 1930s is reflected in the minimalism 

of the arms of this new model, which is available in four 

combinations of translucent colours - amber, grey, brown 

and classic black – and whose lenses can be tinted or not. 

«For me it is the perfection of form, material and size,» 

says damir doma, seeing in the DD04 the final piece in the 

first cycle of products developed as part of this partnership.

MyKita / DaMir DoMa

www.olhardeprata.pt
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A intensa performance do mais potente e dinâmico 

rolls-royce criado até à data pela icónica marca britânica 

é imediatamente denunciada pelas linhas imponentes e 

interiores sumptuosos. 

dono de um desempenho sem mácula, no soberbo 

Rolls-Royce Wraith a entrega de potência é fácil, mas deci-

dida, graças à combinação da transmissão automática ZF 

de oito velocidades com o motor v12, cuja força de 624 cv 

lhe permite alcançar os 100 km/h em meros 4,6 segundos 

e atingir uma velocidade máxima limitada aos 250 km/h.

A inovadora tecnologia de transmissão assistida por 

satélite confere ainda mais dinamismo à condução,  

recorrendo ao gPs para reconhecer o percurso ante- 

cipadamente e assim selecionar a mudança correta para o 

terreno que se aproxima.

com chegada ao mercado prevista para o último trimes- 

tre de 2013, o Rolls-Royce Wraith distingue-se pela  

interessante harmonia de potência, luxo, requinte e 

qualidade, apresentando-se como o gran turismo dos  

gentlemen mais exigentes.

The extreme performance of the most powerful and  

dynamic rolls-royce created thus far by the iconic british 

manufacturer is immediately given away by its imposing 

lines and sumptuous interiors.

truly immaculate in terms of performance, the superb 

Rolls-Royce Wraith boasts easy yet determined power 

delivery thanks to the combination of the ZF eight-speed 

automatic transmission with the v12 engine, whose 624 

hp power allows it to reach 100 km/h in a mere 4.6 seconds 

and to reach a top speed limited to 250 km/h.

The innovative satellite assisted transmission technol-

ogy gives further dynamism when driving, using gPs to 

recognise the road in advance and thus select the correct 

gear for the approaching terrain.

with its arrival on the market scheduled for the last 

quarter of 2013, the Rolls-Royce Wraith stands out for its 

interesting harmony of power, luxury, refinement and 

quality, presenting itself as the gran turismo for the most 

discerning gentlemen.

CARRO \\ CAR

rolls-royce 
wraith

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD.

Proeza Dinâmica  \\ Dynamic Achievement
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Apresentado em março de 2013 em genebra, o laFerrari 

personifica a audácia dos carros de Fórmula 1 no carro des-

portivo mais rápido da história da marca italiana. sucessor 

do enzo, este novo modelo da Ferrari foi lançado numa sé-

rie especial limitada a 499 unidades, o que permitiu à marca 

experimentar inovadoras soluções tecnológicas. O resul- 

tado é o primeiro carro da Ferrari a ser alimentado pelo 

sistema Hy-Kers, uma tecnologia híbrida que alia per-

formance a emissões mais baixas de cO2 (330 g/km), 

unveiled in geneva in March 2013, the laFerrari embod-

ies the daring of Formula 1 cars in the fastest sports car in 

the history of the italian brand. enzo’s successor, this new 

model from Ferrari has been launched in a special series 

limited to 499 units, which has enabled the brand to exper-

iment with innovative technological solutions. The result is 

the first car from Ferrari to be powered by the Hy-Kers 

system, a hybrid technology that combines performance 

with lower cO2 emissions (330 g/km), which is ensured by 

CARRO \\ CAR

laFerrari
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY FERRARI SPA

Excelência Visionária \\ Visionary Excellence

que deriva da combinação de dois motores: a um 6.3 v12 de 

800 cv é acoplado um motor elétrico de 163 cv, somando 

uma potência combinada de 963 cv. Alcançando uma ve-

locidade máxima de 350 km/h, o laFerrari tem uma notá-

vel capacidade de aceleração passando de 0-100 km/h em 

menos de três segundos e de 0-200 km/h em menos de 

sete segundos.

A bravura da nova tecnologia reflete-se também no arro-

jado design do laFerrari, que mantém, no entanto, estreitos 

laços com a tradição estética da marca.

the combination of two engines: a 6.3 v12 800 hp engine 

is joined by a 163 hp electric motor, producing a combined 

output of 963 hp. reaching a top speed of 350 km/h, the 

laFerrari has remarkable acceleration capacity, accelerating 

from 0-100 km/h in less than three seconds and from 

0-200 km/h in less than seven seconds.

The bravura of the new technology is also reflected in the 

bold design of the laFerrari, which nevertheless maintains 

strong ties with the aesthetic tradition of the brand.
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desenhado em parceria por rob Humphreys e pela equi-

pa de design da Oyster, o Oyster 885 foi pensado para ser o 

palco de eleição para momentos de convívio com amigos 

e familiares. 

Oferecendo conforto e alto desempenho, este elegan-

te veleiro é equilibrado e poderoso, prometendo viagens 

emocionantes ao sabor dos ventos e das marés. 

designed by rob Humphreys in partnership with the 

design team from Oyster, the Oyster 885 has been created 

to be the perfect venue for moments spent together with 

friends and family.

Offering comfort and high performance, this elegant 

yacht is balanced and powerful, promising exciting 

voyages to the whims of the winds and tides.

BARCO \\ BOAT

oyster 885

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY    OYSTER YACHTS    2, 5 © MIkE JONES / WATERLINE MEDIA    3 © MIkE JONES

Deleite Partilhado \\ Shared Delight

cuidadosamente concebido para oferecer o máximo de 

conforto a bordo, o Oyster 885 foi equipado com um espaço 

exterior onde é possível fazer refeições ou simplesmente 

desfrutar do calor do sol e da brisa marítima, e apenas uma 

porta de correr em vidro separa o espaço exterior do salão 

interior, o que permite manter a ligação com o ambiente 

externo mesmo dentro de portas.

generosamente espaçosas, as quatro cabines dispo-

níveis para os passageiros também permitem um con-

tacto constante com o oceano graças às imensas janelas 

verticais que as percorrem e iluminam as divisões. um dos 

camarotes pode ainda ser configurado como escritório ou 

sala de estar, à medida das necessidades do proprietário. 

carefully designed to offer the height in on-board com-

fort, the Oyster 885 has been equipped with an outdoor 

space where you can make meals or simply enjoy the 

warmth of the sun and the sea breeze, and only a sliding 

glass door separates the outdoor space from the lounge 

inside, allowing the connection with the outside world 

even from indoors.

generously spacious, the four cabins available to pas-

sengers also ensure the constant contact with the ocean 

thanks to the huge vertical windows throughout the 

rooms, filling them with light. One of the cabins can also 

be configured as an office or living room, according to the 

owner’s requirements.



 Império  \\ 125 

BARCO \\ BOAT

vulcan 46M
TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ALBERTO COCCHI

Sem Cedências \\ Uncompromising

tão rápido como visualmente cativante, o impressio-

nante Vicem Vulcan 46 M chega aos mares como o mais 

desafiante projeto do construtor turco na área dos mega 

iates, onde pretende impor-se com propostas que não fa-

zem quaisquer cedências ao nível dos materiais de cons-

trução e tecnologias. 

empenhada em afirmar-se como um construtor de iates 

leves, bonitos e rápidos, a vicem aliou-se ao designer/ 

arquiteto naval holandês Frank Mulder, uma das maiores re-

ferências na área, e ao gabinete Art-line, responsável pelos 

interiores deste modelo, para criar propostas irresistíveis. 

dono de um design incondicionalmente elegante, este 

super iate foi desenhado para proporcionar momentos 

de puro deleite em qualquer um dos espaços existentes 

nos três conveses e no sun deck, recorrendo à estrutura 

do átrio para rentabilizar a luz solar e fornecer iluminação 

natural ininterrupta desde o topo até ao convés inferior. 

As fast as it is visually captivating, the impressive Vicem 

Vulcan 46 M takes to the seas as the turkish shipbuild-

er’s most challenging project in the area of mega yachts, 

where its aim is to make its mark with products that 

make no compromises in terms of construction materials 

and technologies.

committed to asserting itself as a builder of light, beau-

tiful and fast yachts, vicem has teamed up with dutch de-

signer/naval architect Frank Mulder, one of the greatest 

names in this field, and with Art-line studio, responsible 

for the interior of this model, to create irresistible products. 

boasting an unconditionally elegant design, this super 

yacht has been designed to provide moments of pure delight 

on any of its three decks or on the sun deck, using an atrium 

structure to make use of the sunlight and provide uninter-

rupted natural lighting from the top to the lower deck.
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À semelhança do exterior primoroso e contemporâneo, 

nos espaços fechados a Art-line redefiniu a palavra luxo, 

apostando numa requintada combinação cromática ao 

apelar ao jogo de contrastes entre branco e castanho para 

decorar com mestria as áreas interiores, proporcionando 

conforto físico e visual. 

com capacidade para acolher até 12 convidados em 

cabines agradavelmente decoradas, o Vulcan 46 M conta 

ainda com uma majestosa master suite, equipada com es-

critório e ginásio privativo.

Alimentado por dois motores Mtu 3650 cv, este iate de 

460 toneladas apresenta-se como uma proposta extre- 

mamente versátil, mais leve e mais rápida do que aquilo 

que é padrão na indústria, alcançando os 25 nós de ve- 

locidade máxima e tendo os 22 nós como velocidade 

de cruzeiro. 

À semelhança dos restantes modelos da linha Vulcan, 

o Vulcan 46 M foi pensado para concretizar todos os 

desejos do seu proprietário, que pode personalizar cada 

pormenor, desde a decoração interior às cores do exterior 

e acabamentos. 

similar to the stylish and contemporary exterior, Art- 

-line has redefined the word luxury in the enclosed spac-

es, focusing on a refined colour combination by appealing 

to the interplay of contrasts between white and brown to 

expertly decorate the interior areas, providing physical and 

visual comfort. 

Able to accommodate up to 12 guests in pleasantly dec-

orated cabins, the Vulcan 46 M also features a majestic 

master suite, equipped with a study and a private gym.

Powered by two Mtu 3650 hp engines, this 460-ton 

yacht is presented as an extremely versatile, lighter and 

faster option to the industry standard, reaching a top speed 

of 25 knots and a cruising speed of 22 knots.

As with other models in the Vulcan range, the Vulcan 46 M 

has been designed to fulfil every requirement of its owner, 

who can personalize every detail, from interior décor to the 

colours and finishes of the exterior.

tiAgo gAli mACedo
Advogado e Professor Universitário
Lawyer and University Professor

vivemos tempos em que a expressão «crise» – um con-

ceito que na época moderna parece surgir ciclicamente 

como uma espécie de «eterno retorno» - paira na ordem 

do dia. No entanto, crise é igualmente sinónimo de ex- 

celentes oportunidades de negócio.

essa é, atualmente, a realidade portuguesa. Os preços 

dos ativos caíram drasticamente e multiplicam-se diari- 

amente excelentes oportunidades de investimento desde 

o imobiliário ao turismo, passando pelas empresas.

Acresce que, com o objetivo de captar mais investimento 

estrangeiro, o estado Português introduziu o novo regime 

da autorização de residência para investimento estrangei-

ro. esta figura prevê a autorização de residência aos nacio-

nais de países terceiros que efetuem, individualmente ou 

por intermédio de sociedade comercial, uma atividade de 

investimento que se consubstancie em: 

a) Transferência de capitais no montante igual ou supe-

rior a um milhão de euros, ou;

b) Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho, ou; 

c) Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 

500 mil euros (mesmo que em regime de compropriedade, 

desde que cada um dos comproprietários invista, pelo 

menos, 500 mil euros).

Afigura-se-nos, desde já, que o referido mecanismo 

revela interesse para o investidor estrangeiro – que com a 

concessão do «visto» pode circular livremente no espaço 

schengen, solicitar o reagrupamento familiar e, após seis 

anos, cumpridos determinados requisitos previstos na lei, 

adquirir a nacionalidade portuguesa.

Acresce que este novo regime exige em uma perma-

nência média de apenas sete dias por ano e permite a atri-

buição de um regime fiscal bastante favorável, tanto para 

empresas como para particulares.  

Finalmente, no tocante à sua aplicação prática, apesar de 

se desenhar aparentemente como um mecanismo simples, 

o mesmo carece, nomeadamente quanto ao enquadramen-

to jurídico e fiscal, de um adequado acompanhamento. 

Assim se conseguem atingir dois grandes objetivos: um 

bom e seguro investimento brindado por um regime fiscal 

atualmente invejável, e uma autorização de residência que 

poderá levar à aquisição da nacionalidade Portuguesa.

Portugal, uma Oportunidade de Investimento

we live in times in which the term «crisis» - a concept 

that in the modern era seems to appear cyclically, as if a 

«never-ending recurrence» - is a constant fixture on the 

agenda. However, crisis is also synonymous with excellent 

business opportunities.

This is currently the situation in Portugal. Asset prices 

have fallen dramatically and excellent investment oppor-

tunities abound with each day, in anything from real es-

tate, tourism, to businesses.

in addition to this, with the aim of attracting more foreign 

investment, the Portuguese state has introduced the new 

system of residence permits for foreign investment. This 

provides a residence permit to nationals from third coun-

tries who make, individually or through a company, an 

investment activity involving:

a) The transfer of capital to the amount of no less than 

one million Euros, or;

b) The creation of at least 10 jobs, or;

c) The acquisition of real estate with a value equal to or 

greater than 500 000 Euros (even if in co-ownership, as long 

as each of the co-owners invests at least 500 000 Euros).

it is apparent that the above mechanism is of great 

interest to foreign investors – as when they are granted their 

«visa» they can then move freely within the schengen area, 

request family reunification and, after six years, having met 

certain legal requirements, acquire Portuguese nationality.

Moreover, this new regime requires an average stay 

of only seven days a year and allows the assignment of 

a very favourable tax regime, both for companies and 

for individuals.

Finally, with regard to its practical application, in spite of 

being designed apparently as a simple mechanism, it is 

still lacking, particularly when considering its legal and fis-

cal framework, and suitable supervision.

two major goals can thus be achieved: a good and safe 

investment rewarded with an enviable tax regime in 

today’s world, and a residence permit that may lead to the 

acquisition of Portuguese nationality.

OPINIãO \\ OPINION

Portugal, an Investment Opportunity
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eMBraer 
leGacy 500

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY EMBRAER S.A.

Na Vanguarda da Aviação Executiva
At the Forefront of Business Aviation

«Este jato extraordinário simboliza o futuro da aviação 

executiva e á fruto da inovação, talento e dedicação que 

fazem parte da cultura da Embraer»

(FREDERICO FLEURY CURADO, DIRETOR-PRESIDENTE DA EMBRAER)

«This extraordinary jet symbolizes the future of busi-

ness aviation and is the result of the innovation, talent, 

and dedication which make up the ethos of Embraer»

(FREDERICO FLEURY CURADO, DIRECTOR-PRESIDENT OF EMBRAER)

128 \\  Império
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distinguido com vários prémios internacionais de design 

e inovação, o Legacy 500 é o mais recente orgulho da 

embraer, surpreendendo pelo facto de ser primeiro avião 

executivo de médio porte a contemplar um sistema de co-

mandos de voo fly-by-wire totalmente eletrónico. Nunca 

antes utilizada num avião midsize, esta tecnologia pio-

neira vem quebrar todos os paradigmas desta categoria, 

elevando em cada voo os níveis de segurança, precisão, 

eficiência e conforto.

com uma capacidade para transportar até 12 passagei-

ros, o Legacy 500 é, na sua categoria, o que possui maior 

alcance (com 5.556 km) e o que tem a cabine mais espa-

çosa, com uma altura de 1,82 m. É igualmente detentor da 

melhor velocidade máxima de cruzeiro e pressurização 

de cabine a seis mil pés, o que contribui para a diminuição 

da fadiga dos seus ocupantes. Além de equipado com 

dois motores Honeywell HTF 7500E de baixo consumo de 

combustível e capazes de produzir até 6540 libras de força 

propulsora, o Legacy 500 contempla ainda a avióni-

ca Pro Line Fusion da rockwell collins com sistema de 

visão sintética.

convicta de que o Legacy 500 é o produto que o mercado 

deseja e procura, a embraer tem previstas para o início de 

2014 as primeiras entregas deste inovador modelo que se 

propõe revolucionar o futuro da aviação executiva.

recognised with several international design and inno-

vation awards, the Legacy 500 is the latest pride and joy of 

embraer, impressive for the fact that it is the first midsize 

business jet to feature a fully electronic fly-by-wire flight 

control system. Never before used in a midsize plane, this 

pioneering technology breaks with every paradigm within 

this category, ensuring higher levels of safety, accuracy, 

efficiency and comfort on each flight.

with a capacity to carry up to 12 passengers, the Legacy 

500 is, in its category, the aircraft with the greatest range 

(at 5556 km), and which has a more spacious cabin with a 

height of 1.82 m. it also boasts the best cruising speed and 

cabin pressurization at 6000 feet, which helps reduce fa-

tigue in its occupants. in addition to being equipped with two 

Honeywell HTF 7500E low fuel consumption engines, able 

to produce up to 6540 pounds of driving force, the Legacy 

500 also features the Pro Line Fusion avionics suite from 

rockwell collins, with head-up synthetic vision system. 

convinced that the Legacy 500 is the product that the 

market wants and demands, embraer plans the first deliv-

eries of this innovative model designed to revolutionise the 

future of business aviation for the beginning of 2014.
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saída de um verdadeiro conto de fadas, esta esplen- 

dorosa villa Belle Époque foi construída no século xix 

pelo reconhecido arquiteto Hans-georg tersling, cuja obra  

consumada a pedido dos mais nobres aristocratas  

europeus se estende ao longo da riviera francesa. situada 

no Domaine Privé du Cap-Martin, um dos mais privile- 

giados refúgios da côte d’Azur onde a vigilância é perma-

nente, a sumptuosa mansão fica a escassos minutos de 

Monte carlo, capital não só do Mónaco mas de um estilo de 

vida digno de príncipes e princesas.

As if out of a true fairy tale, this magnificent Belle 

Époque villa was built in the 19th century by renowned  

architect Hans-georg tersling, whose work commissioned 

by the elite of europe’s aristocracy can be seen all along 

the French riviera. located within the Domaine Privé 

du Cap-Martin, one of the most privileged retreats of the 

côte d’Azur, enjoying permanent surveillance services, 

the sumptuous mansion is just minutes from Monte carlo, 

capital not only of Monaco but also of a lifestyle worthy of 

princes and princesses.

villa na côte d’azur
REAL ESTATE

Cap-Martin, França
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Ami- 9469

com uma área habitável de 500 m² e 15 quartos, a  

elegante villa exala um refinamento palaciano espelhado 

tanto na altura das suas amplas e soalheiras divisões 

como no requinte das suas escadas torneadas e lareiras 

em mármore. A distinta propriedade implantada numa 

área de 2100 m² nas margens do Mediterrâneo inclui tam-

bém uma casa de hóspedes junto à piscina, praia privada, 

recantos ajardinados, pátios pitorescos e um sem número 

de terraços cuja arrebatadora vista sobre o infinito mar 

azul apaixona desde o primeiro instante.

with a living area of 500 m² and 15 bedrooms, the elegant 

villa exudes palatial refinement, reflected as much in the 

height of its spacious, sunny rooms as in the allure of its 

elegantly contoured staircases and marble fireplaces. The 

unique property stood on a plot of   2100 m² on the shores of 

the Mediterranean also includes a guest house by the pool, 

a private beach, landscaped areas, picturesque courtyards 

and countless terraces boasting stunning views of the 

infinite blue sea that have you head over heels at first sight.

royalsadaka@gmail.com 
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O Golmow, projeto de um robô cortador de relva para cam-

pos de golfe, conquistou o primeiro lugar na Call For Start-

-ups da innorobo, um dos maiores eventos de robótica 

a nível europeu. desenvolvido pela empresa portuguesa 

selftech, o Golmow promete revolucionar a manutenção 

dos campos de golfe, permitindo que as áreas conhecidas 

como fairways ou pistas sejam cortadas de forma autóno-

ma e limpa. A unidade piloto está atualmente em testes de 

campo, encontrando-se o projeto na segunda fase de anga-

riação de investimento para industrialização e comercia- 

lização global do produto.

Golmow, a robot lawn mower project for golf courses, has 

won first place in the Call For Start-ups at iNNOrObO, one 

of the major robotics events at a european level. developed 

by Portuguese company selftech, the Golmow promises to 

revolutionise golf course maintenance, allowing fairways 

to be cut autonomously and cleanly. The prototype is cur-

rently in field trials, while the project is currently in the sec-

ond phase of raising investment for the manufacture and 

global marketing of the product.

iwc schaffhausen has launched the IWC Portuguese Yacht 

Club Chronograph, an edition limited to a thousand units 

developed for the laureus sport For good Foundation. This 

is the seventh time that the swiss brand has created a spe-

cial model with the aim of supporting this non-profit foun-

dation, which, through its sports projects, promotes social 

inclusion of young people around the world. This stylish 

sports watch boasting nautical precision features blue, the 

colour of laureus, which has also become synonymous 

with hope for a better future.

saut herMès

Foi entre os dias 12 e 14 de abril de 2013 que o grand 

Palais, em Paris, recebeu pela quarta vez o prestigiado 

evento cultural e desportivo saut Hermès. este rendez-

-vous da equitação mundial reuniu os 35 melhores cava-

leiros e cavaleiras do mundo, que participaram nos nove 

eventos da competição internacional de salto de obstá-

culos, classificada como csi 5*, a categoria mais alta da 

Federação Francesa de equitação (FFe) e da Federação 

equestre internacional (Fei). A Hermès deu também as 

boas-vindas a 20 jovens cavaleiros que fizeram parte da 

competição Talents Hermès.

From April 12 to 14, 2013 the grand Palais in Paris, hosted 

the prestigious saut Hermès sports and cultural event for 

the fourth time. This international riding rendezvous gath-

ered the 35 best horsemen and horsewomen in the world, 

who had taken part in the nine international competition 

show jumping events with csi 5 * classification, the highest 

category of the French equestrian Federation (FFe) and 

international Federation for equestrian sports (Fie). 

Hermès also welcomed 20 young riders who took part in 

the Talents Hermès competition.

iWc apoia o Desporto

A iwc schaffhausen acaba de lançar o IWC Portuguese 

Yacht Club Chronograph, uma edição limitada a mil exem-

plares desenvolvida a favor da laureus sport For good 

Foundation. esta é a sétima vez que a marca suíça cria um 

modelo especial com o intuito de apoiar esta fundação 

sem fins lucrativos que, através de seus projetos desporti-

vos, promove a inclusão social de jovens em todo o mundo. 

este elegante relógio desportivo de precisão náutica utiliza 

o azul, a cor da laureus, que se tornou igualmente sinóni-

mo de esperança num futuro melhor.

treccani Milano

concebidos artesanalmente, os sacos de golfe da treccani 

Milano utilizam peles das melhores fábricas de curtumes 

do mundo. Além da pele ser manualmente escolhida para 

garantir a excelência do produto final, os sacos podem ser 

personalizados ao nível do tipo de pele (bezerro, avestruz 

ou jacaré), da cor e das costuras, existindo também a pos-

sibilidade de criar monogramas ou de estampar o logóti-

po da marca italiana em prata maciça, ouro de 18 quilates 

ou platina. com a garantia de que não existem dois sacos 

iguais, a exclusividade reside ainda na entrega do saco, que 

contempla uma mala de viagem de cortesia com detalhes 

na mesma pele e cor do saco escolhido.

Handcrafted, treccani Milano golf bags feature leather 

sourced from the finest tanneries in the world. in addition 

to the leather being hand selected to guarantee the quality 

of the final product, the bags can be personalised in terms 

of the type of leather (calf, ostrich or alligator), colour and 

the stitching, and you can also create monograms or have 

the italian brand’s logo stamped in solid silver, 18-carat 

gold or platinum. with the assurance that no two bags are 

alike, exclusive service continues also in the delivery of 

the bag, which includes a complimentary travel case with 

detailing in the same leather and colour of the chosen bag.

golMoW, o inovaDor robô corta-relva

\\ SPORT SHOTS
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aMyr klink
«Viajar é Talvez a Maior das Ambições 

Humanas» \\ «Travelling is Perhaps the 
Greatest of Human Ambitions»

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 e 2 © MARINA kLINk    3 a 6 © AkPE/AMYR kLINk

ENTREVISTA \\ INTERVIEW

He was the first man to row across the Atlantic, from 

Africa to south America, and to circumnavigate Antarctica. 

Above all else brazilian sailor and writer Amyr Klink is a 

man who believes that the sea is an open door to the world. 

Passionate about the poles and more authentic and less 

contemplative tourism – his company has joined forces 

with another, which promotes alternative holiday packa-

ges – Amyr Klink is now preparing to leave his wooden 

house, stood on Paraty beach in brazil, to set off on a jour-

ney lasting «two to three years» to the Arctic. «i think the 

first attraction of the polar regions is the lack of political 

boundaries, of barriers between countries,» he explains.

Foi o primeiro homem a atravessar o Atlântico a remo, 

de África à América do sul, e a dar a volta ao mundo pela 

Antártica. velejador e escritor, o brasileiro Amyr Klink é 

acima de tudo um homem que acredita que o mar é uma 

porta aberta para o mundo. Apaixonado pelos pólos e por 

um turismo mais autêntico e menos contemplativo - a 

sua empresa associou-se com outra que promove paco-

tes turísticos alternativos -, Amyr Klink prepara-se agora 

para deixar a sua casa de madeira, na praia de Paraty, no 

brasil, para partir numa viagem «de dois a três anos» ao 

Ártico. «Acho que o primeiro atrativo das regiões polares é 

a não existência de fronteiras políticas, de barreiras entre 

países», justifica.
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muitas das grandes viagens que fez levaram-no aos ex-

tremos da Terra, especialmente à antártica. Porquê o fas-

cínio pelos pólos?

Acho que o primeiro atrativo das regiões polares é a não 

existência de fronteiras políticas, de barreiras entre países. 

curiosamente isso já não é mais uma realidade. estou me 

preparando para fazer uma viagem de dois a três anos no 

Ártico e a maior dificuldade é conseguir as autorizações do 

governo russo. O mundo está ficando muito burocrático e 

eu acho que essas experiências autênticas estão ficando 

cada vez mais difíceis. Porém, cada vez mais valiosas.

Na sua biografia refere que o seu fascínio pelo mar sur-

giu quando começou a frequentar a região do Paraty; tinha 

apenas dois anos. Guarda memórias desses tempos?

guardo da minha primeira lembrança do mar, que não foi 

exatamente em Paraty, mas numa outra região do brasil, 

perto de santos, onde tive um pequeno trauma: quase me 

afoguei. de Paraty nem lembro tão bem; me lembro que o 

Paraty me permitiu um acesso amigável com o mar.

Essa relação que tem com o mar virá do seu pai, libanês?

O meu pai nadava tão bem como uma âncora, mas era 

um viajante. A admiração que a gente tinha por ele ter co-

nhecido o mundo todo foi o que 

de repente me fez perceber que 

o mar na porta de casa não era 

para a gente tomar banho e pe-

gar onda; era um caminho para 

o mundo.

eu tenho a minha casinha va-

gabunda em Paraty, que não tem 

luz elétrica, nem estrada nem 

pega telefone celular, e ninguém 

entende isso, mas para mim é a casa mais conectada do 

mundo. Porque da porta dela eu vou a lisboa, a Nova ior-

que, à Antártica, a África.

Em 1989 partiu sozinho para a antártica, onde ficou  

13 meses, 7 dos quais propositadamente imobilizado no 

gelo. Porquê? 

Queria ser dono do tempo. tinha o desejo de possuir o 

dom para fazer apenas o que gosto de fazer: escalar, mer-

gulhar, quebrar e consertar. Foi uma experiência muito  

feliz, passou rápido. 

Nesta viagem à antártica, que fez sozinho, alguma vez 

sentiu solidão?

Não dá tempo, porque são viagens tecnicamente mui-

to exigentes, a gente fica o tempo inteiro excessivamente 

ocupado. Acho que me sentiria sozinho se atracasse o  

barco em cape town, em Nova iorque, e aí na hora de  

passear na cidade não tivesse ninguém com quem sair. 

Não gosta da civilização?

Adoro a civilização, mas acho importante conhecer os 

extremos. Adoro viajar pelo brasil, por África, pelo Magreb, 

many of the major travels you have made have led you to 

the ends of the earth. Why the fascination with the poles?

i think the first attraction of the polar regions is the lack 

of political boundaries, of barriers between countries. 

strangely enough, this is no longer the case. i am preparing 

to go on a trip of two to three years in the Arctic and the 

greatest difficulty is gaining authorisation from the 

russian government. The world is becoming very bureau-

cratic and i think these authentic experiences are becoming 

increasingly difficult. yet all the more precious.

in your biography you talk about how your fascination 

with the sea began when you first visited the region of 

paraty; you were only two years old. have you any memo-

ries of those times?

i can recall my first memory of the sea, which wasn’t ex-

actly in Paraty, but close to santos, where i had a little ac-

cident: i almost drowned. My memories of Paraty afforded 

me a positive relationship with the sea.

does your relationship with the sea come from your father?

My father could swim like an anchor, but he was a traveller. 

The admiration people had for him having travelled around the 

whole world is what suddenly made me realise that the sea it 

was a pathway out to the world.

i have my little wooden house 

in Paraty, which has no electricity, 

no roads and even no mobile 

phone signal, but for me it is the 

world’s most connected home. 

because from its doorstep i can 

head off to lisbon, to New york, 

to Antarctica, and to Africa.

in 1989 you set off on your own to antarctica, where you 

remained 13 months, 7 of which you spent purposely in 

one place in the ice. Why?

i wanted to be the master of time. i wanted to have the 

gift of being able to do just what i like to do: climbing, diving, 

breaking and fixing. it was a very happy experience, and 

passed by quickly.

did you ever feel lonely on your lone trip to antarctica?

There’s no time, because this kind of travel is technically 

very demanding; you end up being excessively busy for 

the entire duration. i think i’d feel alone if i docked the boat 

in cape town, in New york, and when it was time to go out 

in the city to not have anyone to do it with.

do you dislike civilization?

i love civilisation, but i think it is important to know the ex-

tremes. i love travelling around brazil, through Africa, across 

the Maghreb, and in some unconventional parts the united 

states. i am privileged enough for disney world or New york 

to never have figured on my itineraries. i would like to visit 

them, but there are so many great things to visit before.

Escreveu: «um homem precisa de viajar por sua con-

ta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV.  

Precisa de viajar por si, com seus olhos e pés, para 

entender o que é seu, e para um dia plantar as suas próprias 

árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar 

do calor, e o oposto. Sentir a distância». Depois de tantas  

viagens já entende o que é seu?

A verdade é que a gente nunca fica satisfeito. Hoje  

procuro fazer de modo mais simples o que antes fazia com 

um certo rigor. continuo gostando cada vez mais de viajar, 

mas gosto de poder compartilhar isso com pessoas que às 

vezes não têm essa oportunidade, ou mesmo com a minha 

família, com as meninas, com a minha mulher. de fazer 

viagens mais simples, onde a gente é mais protagonista do 

que passageiro.

You wrote: «a man needs to travel on his own initiative, 

not through stories, images, books or tv. he needs to travel 

by himself, with his eyes and feet, to understand what is 

his, and to one day plant his own trees and value them. 

knowing the cold to appreciate the warmth, and the op-

posite. feeling distance». after so much travel do you now 

understand what is yours?

The truth is that we are never satisfied. today i try to ap-

proach things more simply, where once i was more scru-

pulous. My joy in travelling still continues to grow, but i like 

to be able to share this with people who sometimes do not 

have this opportunity, or also with my family, with my girls, 

with my wife. to be able to travel more simply, in a way 

where the person is more the protagonist as opposed to 

a passenger.

«Tenho no meu currículo o 
privilégio de nunca ter ido à 
Disney nem a Nova Iorque» 
\\ «I am privileged enough 

for Disney World or New York 
to never have figured on my 

itineraries»
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e por alguns lugares não convencionais dos estados  

unidos. tenho no meu currículo o privilégio de nunca ter 

ido à disney nem a Nova iorque. tenho vontade de ir, mas 

tem tantas coisas legais para conhecer antes.

o que lhe falta conhecer?

Falta tudo. vou agora para a Namíbia, uma região que  

conheci muito bem, mas cuja situação económica e  

natural mudou. 

Acho que esse processo de viajar é um processo fas-

cinante e no final viajar é talvez a maior das ambições  

humanas; quando o ser humano tem tudo o que o dinheiro 

pode comprar e que a saúde pode permitir, o que ele deseja 

de verdade é viajar. e o mundo está ficando interessante, 

acho que a gente está mudando o perfil do turismo. Acho 

que daqui a uns anos esse turismo de massa, contemplati-

vo, vai perder muito para um turismo diferente onde você 

passa a assumir um papel, como disse, de protagonista. 

Deste seu longo currículo qual foi a viagem mais dura 

que fez: essa em 1989, à antártica, a circunavegação polar 

em 1998 ou a travessia a remo no atlântico Sul, em 1984?

Acho que a experiência pessoal mais interessante que 

tive foi a remada da Namíbia até à bahia. durante muitos 

anos comecei a estudar as rotas de navegação e comecei 

a entender essa palhaçada que você aprende na escola 

do período dos descobrimentos. cabral nunca descobriu o 

brasil; veio num regime de urgência ao brasil para oficiali- 

zar os descobrimentos e a viagem dele era uma viagem 

de negócios com as Índias, uma viagem que de certa ma-

neira inverteu 180 graus a direção da histórica económica 

da humanidade ao abrir uma nova rota e novas ferramen-

tas quando a europa insistia em conectar o Oriente pelo  

Norte. gostaria muito de tentar fazer uma viagem mos-

trando esse lado da inteligência que os portugueses cons-

truíram para poderem navegar sem estrela polar.

What do you still have to visit?

everything. i think this process of travelling is a fascinating 

process and at the end of the day, travelling is perhaps the 

greatest of human ambitions; when man has everything 

money can buy and that health can allow, what he really 

wants is to travel. And the world is becoming interesting; 

i think people are changing the profile of tourism. i think 

in a few years this mass, meditative tourism will greatly 

lose out to a different type of tourism, where, as i said, the 

tourist starts playing the lead role.

of all your travels, which was the hardest trip you have 

made: the one in 1989, to the antarctic, the polar circumnavi-

gation in 1998 or rowing crossing the south atlantic in 1984?

i think the most interesting personal experience i had 

was rowing from Namibia to bahia. For many years i 

began to study the shipping routes and i began to 

understand this rubbish you learn in school about the pe-

riod of the discoveries. cabral never discovered brazil; he 

came to brazil in a moment of urgency to formalise the 

discoveries and his voyage was a business trip to the 

indies, a voyage that in a way flipped the direction of eco-

nomic history of mankind 180 degrees to open a new route 

and new tools when europe was insisting on connecting 

the east to the North. i would love to attempt a journey 

showing this side of the intelligence that the Portuguese 

built to be able to navigate without the polestar.
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decorre o ano de 1895 quando começa a ser traçada a 

história daquele que viria a ser o primeiro resort de golfe 

dos estados unidos. É nesse mesmo ano que o visionário 

filantropo James walker tufts adquire 5800 acres de terra 

na região de sanhills, na carolina do Norte, com o propósi-

to de desenvolver um retiro saudável para a classe média 

norte-americana. 

do projeto de tufts viria a nascer Pinehurst, o espa-

ço que é, até aos dias de hoje, uma referência internacio- 

nal e onde, desde os primeiros dias, se tornou comum 

a prática de desportos como polo, arco ou equitação. 

É neste contexto que em 1898 leroy culver é cha-

mado para desenhar um campo de golfe de nove bu-

racos, ao qual se seguiu a construção da clubhouse. 

The year was 1895 when the story of what would become 

the first golf resort in the united states began. in that 

very year, visionary philanthropist James walker tufts 

purchased 5800 acres of land in the sanhills region of 

North carolina, with the aim of developing a health retreat 

for middle-class Americans.

tufts’ project saw the creation of Pinehurst, a venue 

which remains an international name to this day and 

in which, since its earliest days, the practice of sports 

such as polo, archery or horse riding became com-

mon. it was in this context that in 1898 leroy culver 

was asked to design a nine-hole golf course, which 

was followed by the construction of the clubhouse. 
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um ano depois, John dunn tucker acrescentou um nine, 

que mais tarde se transformaria no Pinehurst Nº.1, o pri-

meiro campo de 18 buracos do resort, redesenhado em 

1900 pelo escocês donald ross, também responsável pelos 

campos Nº.2, Nº.3 e Nº4. 

Atualmente com oito campos, Pinehurst já acolheu um 

elevado número de torneios prestigiados, sendo o único 

espaço a ter recebido os cinco grandes campeonatos da 

united states golf Association.

tal como tufts previu há mais de cem anos, Pinehurst 

tornou-se num destino de eleição procurado por turistas 

e desportistas encantados com a famosa hospitalidade 

sulista e rendidos à qualidade das instalações, ao confor-

to do elegante carolina Hotel e às tentadoras propostas 

do spa.

One year later, John dunn tucker added nine further holes, 

making way for what would become Pinehurst No.1, the 

first 18-hole course at the resort, redesigned in 1900 by 

scotsman donald ross, who was also responsible for the 

No.2, No.3 and No. 4 courses.

Now with eight courses, Pinehurst has hosted a large 

number of prestigious tournaments, and is the only venue 

to have held all five major championships of the united 

states golf Association.

Just as tufts predicted more than a hundred years ago, 

Pinehurst has become a destination of choice for tourists 

and sportspeople, delighted by the famous southern hos-

pitality and won over by the quality of the facilities, by the 

comfort of the elegant carolina Hotel and by the tempting 

offerings of the spa.




