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Cinco Sentidos

115
Five Senses

Construir
É simplesmente um dia como os outros, apenas com uma carga simbólica maior, 
porque marca o fim de um tempo e o princípio de outro. Se pararmos para pen-
sar no que significa a passagem do ano, compreenderemos que nada se modifica 
externamente. Tudo permanece exactamente como na véspera. Nós, e somente 

nós, podemos traçar um ano melhor, já que um feliz ano novo não se deseja, constrói-se. O que realmente importa é 
que saibamos que o novo período de tempo que se inicia será repleto de oportunidades. Aproveitá-las depende exclusi-
vamente de cada um de nós.
Poderemos almejar por um ano bom se reflectirmos sobre o fizemos e o que deveria ter sido feito, se desde agora  
começarmos a pôr em prática o que havíamos sonhado. 
Sonhámos que a Villas & Golfe deveria ter uma secção especialmente dedicada a todas as mulheres. Nesta edição, que 
marca o início do 10º ano de publicação, o Sexto Sentido surge, não só para despertar o presumível sentido que, dizem, 
faz parte do mundo feminino, mas, e sobretudo, para estimular todos os sentidos.
No instante fugaz em que o fogo de artifício riscar de cores o céu e as taças de champanhe se cruzarem, deseje, mas 
decida também que 2011 será um ano de vitórias. Nós inclui-lo-emos, a Si, no nosso brinde! Feliz Ano Novo!
Maria Amélia Pires, Directora

To Build 
It’s just a day like any other, just with greater symbolic importance, because it marks the end of an era and the start of another. 
If we stop to think about the meaning of the New Year we see that nothing changes on the surface of things. It all seems just as it 
did the day before. We, and us alone, can enjoy a better year, as a happy New Year isn’t wished, it is built. What really counts 
is for us to know that the new time period that has just begun will be packed with opportunities. Grasping each of them relies 
entirely on each of us.
We can long for a good year if we reflect on what we have done and what we should have done, if from now on we start to put into 
practice what we have been dreaming about.
We dreamt that Villas & Golfe should have a section especially dedicated to every woman. In this issue, which marks the be-
ginning of our 10th year of publication, the Sixth Sense makes itself felt, not only to arouse the suspected sense, which, it is said, 
is part of the feminine world, but, and above all, to stimulate all of the senses.
In the fleeting moment in which fireworks fill the sky with colour and champagne glasses touch, it is wished and also decided that 
2011 will be a year of victories. We include you in our toast too! Happy New Year!
Maria Amélia Pires , Editor
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EDITORIAL

Se só as mulheres detêm esse inexplicável sentido, o sexto, as páginas que se seguem 
são inteiramente dedicadas a elas…
Perante a cobiça masculina, exalta-se o melhor do universo feminino com toda a sofisticação, glamour, elegância, 
simpatia, delicadeza e saber ocultos face aos triviais cinco sentidos.  

95
As only women have this inexplicable sense, the sixth, the following pages are dedicated 
entirely to them...
Before masculine greed, the best in the feminine universe is revealed in all its sophistication, glamour, elegance, sympathy, 
delicateness and knowledge hidden from the trivial five senses.
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Baixa do Porto

A cidade dos poetas renasceu
The city of poets reborn

There is an imaginary line that runs from 
the Praça dos Poveiros to the far west of the 
Rua Miguel Bombarda. It isn’t marked on any map, 
but the people of Oporto know it by heart. This is Oporto City  
Centre, which for years lived in a cultural quagmire, but which has 
recently come back to life with the opening of bars, shops, galleries 
and restaurants, which have brought glamour back to the 
heart of the Portugal’s second largest city.

Há uma linha imaginária que vai da Praça 
dos Poveiros ao extremo poente da Rua 
Miguel Bombarda. Não vem assinalada nos mapas, 
mas os portuenses conhecem-na de cor. É a Baixa do Porto, 
que durante anos viveu mergulhada num mararsmo cultural, 
mas que recentemente voltou à vida com a abertura de ba-
res, lojas, galerias e restaurantes que trouxeram o glamour 
de volta ao centro da segunda maior cidade portuguesa. 

Fotografia cedida por Photograph given by The Yeatman Hotel
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The silent revolution began in the Rua Galerias de Paris, 
with its abandoned warehouses, almost forgotten, right in 
the heart of the city. The Casa do Livro was one of the first 
bars to be born. Installed in an old bookshop it is now a bar 
with books spread all over its walls. Memorable highlights in 
its décor include the classic chairs upholstered in green and 
gold fabric and Botticelli’s Venus looking over the venue. The 
Galeria de Paris restaurant bar took the name of the street 
on which it stands, and has occupied an old warehouse, pre-
serving its former counters. The huge and romantic French 
doors and the cosy lighting make this the ideal place to have 
a drink with friends to enjoy some tapas into the early hours. 
Heading down the road, the Rua Cândido dos Reis, the 
transformation takes the name of Twins Baixa. The owners 
of the mythical Twins Foz realised that the area has become 
fashionable and took an old textiles warehouse, turning it into 
a cosmopolitan and modern bar, which is an excellent option 
for a cocktail New York style.

A stroll along dirty and worn streets of Oporto becomes 
perfect when you enter the Rua Miguel Bombarda, which 
on Saturdays every two months is transformed into a party 
street. The galleries and the shops in the street open their  
doors and inaugurate exhibitions. The Dexit Design Lab, an 
interior design store that emanates design and good taste in 

A revolução silenciosa começou na Rua Galerias de Paris, 
de armazéns abandonados, quase esquecida, bem no coração 
da cidade. A Casa do Livro foi um dos primeiros bares a 
nascer. Instalada numa antiga livraria é actualmente um bar 
de livros espalhados pelas paredes. Na decoração saltam à 
vista as cadeiras clássicas forradas a tecido verde e dourado 
e a Venus de Botticelli a olhar pelo espaço. O restaurante 
bar Galeria de Paris tomou o nome da rua onde se encontra, 
ocupou um antigo armazém e preservou os seus balcões de 
outros tempos. As enormes e românticas portas-janelas e a 
iluminação intimista tornam o local ideal para se tomar uma 
bebida entre amigos e para se degustarem tapas pela noite 
dentro. Na rua abaixo, a Cândido dos Reis, a transformação 
chegou com o nome de Twins Baixa. Os donos do mítico 
Twins Foz perceberam que a zona tinha entrado na moda e 
pegaram num antigo armazém de tecidos e transformaram--
-no num bar cosmopolita e moderno, que é uma excelente 
opção para se tomar um cocktail bem ao estilo nova-iorquino. 

Um passeio a pé pelas ruelas sujas e gastas do Porto 
torna-se perfeito ao desembocar na Rua Miguel Bombarda, 
que aos sábados de dois em dois meses se transforma numa 
rua em festa. As galerias e lojas do arruamento abrem as 
portas e inauguram exposições. O Dexit Design Lab, uma 
loja de decoração que emana design e bom gosto na edição 

Fotografias cedidas por Photographs given by José Paulo Andrade | www.pbase.com/jandrade Livraria Lello, Fotografia cedida por Photograph given by Yeatman Hotel Fotografia cedida por Photograph given by Twins Baixa

Fotografia cedida por Photograph given by Dexit Design Lab
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e exposição de peças únicas, repletas de criatividade e con-
temporaneidade, ressalta deste circuito cultural.

A moda visível nestas paredes contemporâneas respira--
-se em toda a baixa. Não é por acaso que Luís Buchinho 
abriu uma loja ateliê bem no centro do Porto, de decoração 
minimalista, destinada a gente jovem, moderna, irreverente 
e descomplexada. O tipo de pessoas que cada vez mais a 
cidade atrai. Chegam por causa deste ar cosmopolita que se 
respira no Porto, mas também pela oferta hoteleira de luxo 
que tem crescido na cidade. O Hotel Teatro, no centro da 
baixa, com a sua decoração em tons dourado, é uma alterna-
tiva de peso. Assim como o The Yeatman, um cinco estrelas 
vínico na outra margem do Rio Douro. A estes juntar-se-á o 
Intercontinental, que está a ser construído em plena Avenida 
dos Aliados no antigo Palácio das Cardósias, e o Inspira 
Flores Hotel, que resulta da recuperação de um imóvel de 
interesse público na Rua das Flores. É uma cidade a renascer. 
Uma onda que começou na Baixa, mas que se vai estendendo 
em redor dela e que termina na Foz. Interrompa também 
lá o seu passeio para apreciar o mar revolto enquanto pro-
va um dos doces da Cupies Gourmet, uma nova loja com 
sabores irresistíveis, símbolo desta modernidade portuense.

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira 

the creation and display of one-off pieces, rich in creativity and 
contemporary flair, stands out in this cultural circuit.

The fashion visible on these contemporary walls can be felt 
throughout the downtown area. It’s not by chance that Luís 
Buchino opened a studio shop right in the centre of Oporto of 
minimalist decoration, aimed at young modern, irreverent and 
self-confident people. The kind of people that the city increasingly 
attracts. They arrive because of this cosmopolitan air that 
can be felt in Oporto, but also because of the choice of luxury 
hotels that has grown in the city. The Hotel Teatro, in the 
heart of the centre, with its golden décor, is an excellent alter-
native. As is The Yeatman, a five-star wonder on the other side 
of the River Douro. These are joined by the Intercontinental, 
which is being built right on the Avenida dos Aliados in the 
old Palácio das Cardósias, and by the Inspira Flores Hotel, 
which results from the renovation of a listed building on the 
Rua das Flores. 

This is a city reborn. A wave that began in the centre, but 
which is extending all around it and which ends in Foz. It also 
stops in its path there to enjoy the raging sea while sampling 
a sweet from Cupies Gourmet, a new shop with irresistible 
flavours, and a symbol of Oporto’s modernity.

Fotografia cedida por Photograph given by Yeatman Hotel

Hotel Teatro, Fotografia de Photograph by Nickolas Bayntun

Fotografia cedida por Photograph given by Luís Buchinho Direitos de imagem reservados Image Copywrite
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2010 foi para a Cáritas o Ano Europeu contra a Pobreza 
e a Exclusão Social. Foi um ano frutífero?
O nosso enfoque centrou-se em criarmos condições para uma 
melhor consciencialização das pessoas, de forma a conseguir-
mos vencer algo que é urgente: a eliminação do estigma que 
acompanha a pobreza e pelo qual somos responsáveis. 

Que estigma é esse?
É o de colocar nos pobres a responsabilidade da situação 
em que se encontram. E infelizmente têm surgido na socie- 
dade portuguesa mentores da opinião pública que têm con-
tribuido para a generalização deste preconceito, quando re-
lacionam a pobreza com a pouca vontade de trabalhar ou 
quando relacionam a pobreza com formas mais expeditas de 
não assumir compromissos que são devidos a cada cidadão.

E não existirão as duas coisas: os pobres que não têm 
culpa e os outros que têm pouca vontade de trabalhar?
Quem faz isso é pobre. Uma forma de pobreza que radica numa 
existência de auto-estima muito baixa, que é um elemen- 
to essencial para a superação da pobreza. E o nosso tra-
balho é dizermos a essas pessoas que a situação em que se 

2010 was European Year for Combating Poverty and 
Social Exclusion for Caritas. Was it a successful year?
Our attention focused on creating conditions for a better 
awareness in people, so that we could achieve something that is 
desperately needed: the removal of the stigma associated with 
poverty and for which we are responsible.

What stigma is this?
It is that of placing the responsibility with the poor for 
the situation they are in. And unfortunately mentors of 
public opinion have arisen in Portuguese society that have 
contributed to the generalisation of the preconception, when 
they associate poverty with the lack of desire to work or when 
they see poverty as a way of not assuming commitments that 
each citizen should assume.

But don’t both types of people exist: the poor who are not 
responsible and others who cannot be bothered to work?
Whoever does this is poor. A form of poverty that is founded 
in an existence of very low self esteem, which is an essential 
element for overcoming poverty. And our work is for us to say 
to these people that the situation they are in is not fate, that 

Eugénio Fonseca
«O voluntariado é a alma da Cáritas»
«Volunteering is the soul of Caritas»

 É presidente da Cáritas Portuguesa há cerca de nove anos, mas o cansaço não se sente na voz nem no 
entusiasmo. Pelo contrário, Eugénio Fonseca continua a acreditar que a pobreza, que combate diariamente 
em Portugal e no mundo, não é uma fatalidade e pode ser combatida com educação. A poucos dias do 
início do Ano do Voluntariado, conversámos com o homem que vê no exército anónimo de voluntários da 
Cáritas a alma da instituição e que acredita que é possível mudar mentalidades e acabar com o estigma que 
acompanha a pobreza. Um retrato optimista de quem é apaixonado pela solidariedade. 

He has been the chairman of Caritas Portugal for some nine years, but any signs of fatigue cannot be heard 
in his voice, nor seen in his enthusiasm. Quite the contrary, Eugénio Fonseca continues to believe that poverty, 
which he fights on a daily basis in Portugal and in the world, is not fate and can be fought with education. A 
few days from European Year of Volunteering we speak with the man who sees the anonymous work of Caritas 
volunteers to be the soul of the institution and who believes that it is possible to change mentalities and put an 
end to the stigma associated with poverty. An optimistic portrait from someone who is passionate about solidarity.
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encontram não é uma fatalidade, que há condições de elas se 
libertarem das causas que estão na origem desses problemas 
e depois dar-lhes os instrumentos para isso. E o grande ins-
trumento para esse tipo de pessoas que se posicionam face à 
vida nessa desresponsabilização é a educação, que passa pela 
escolaridade e pela educação para valores. 
Há outras pessoas que são o contrário. Têm consciência da 
sua dignidade, mas estão a passar fome.

Têm vergonha.
Sim, têm vergonha. Damos-lhes o pão de que precisam, 
e este pão é pão real, mas é também o pão da habitação 
que estão em perigo de perder, o pão da electricidade, da 
água, do gás, dos medicamentos. E não descuidamos as  
contrapartidas, que têm de ser delineadas de acordo com as 
condições da própria pessoa. Dizemos que todas as pessoas 
que benefeciam de RSI [Rendimento Social de Inserção] 
têm de ter um trabalho, mas é preciso saber se em primeiro 
lugar há trabalho para todos. E depois é preciso saber se as 
pessoas têm condições para aceitarem o trabalho. Condições 
tão primárias como organizar os seus próprios quotidianos, 
criar hábitos relacionados com o cumprimento de horários. 

Mas houve mudanças de mentalidades no que toca à 
pobreza e exclusão social durante 2010?
Não, nem se esperava isso do ano. Estamos a falar de uma reali-
dade que obriga muitas vezes a mudanças de comportamen- 
tos que foram adquiridos ao longo de gerações, não há efei-
tos imediatistas. Em Portugal pensa-se que quando se nasce 
pobre, vive-se pobre e transmite-se pobreza aos filhos. Isto 
não tem de ser assim. Eu próprio sou exemplo disso na mi-
nha vida: nasci numa família pobre, humilde, e porque foi 
privilegiada a educação em detrimento da aquisição de bens 
materiais, libertei-me da pobreza. 

É assim que mantém o optimismo, olhando para o  
seu exemplo?
É! Digo com toda a convicção que não é fatal ser-se pobre. 
E digo porque vivenciei isso. Nem sempre há a vontade.  
É preciso dizer às pessoas que elas são gente e que valem 
por isso. 

Por causa da crise financeira global estão a ser adopta-
das novas medidas restritivas pelo Governo Português. 
Como é que a Cáritas vê essas medidas?
Acho que estamos obcecados pela questão do défice. Eu não 
ponho em causa que essa é uma matéria decisiva para a re-
cuperação da economia no país. Mas há coisas que temos de 
ter como prioridade, como a protecção das pessoas naquilo 
que é essencial, sob pena de amanhã termos um país que re-
cuperou do défice, mas que vive um colectivo sem esperança, 
desanimado, sem condições anímicas para dar o seu contri- 
buto no crescimento económico e no desenvolvimento. 

there are conditions that can free them from the causes that 
lie at the origin of these problems and then to tell them how 
they can achieve this. And the major tool for these people, who 
face life with this sense of lack of responsibility, is education, 
which includes schooling and educating values.
There are other people who are the opposite. They are aware of 
their dignity, but they are going hungry.

They are ashamed.
Yes, they are ashamed. We give them the bread they need, and 
this bread is real bread, but it is also the bread for the housing 
they are in danger of losing, the bread of electricity, of water, 
of gas, of medication. And we do not disregard the setbacks 
that have to be planned in accordance with the conditions of 
the actual person. We say that every person who benefits from 
RSI [social welfare] has to have a job, but firstly we need to 
know if there is work for everyone. And then we need to know 
if people have the conditions to accept the work. Such primary 
conditions as organising their day-to-day, creating habits 
associated with the fulfilment of working hours. 

“Sinto-me cidadão de corpo inteiro. Não disse 
exemplar, disse de corpo inteiro. Procuro viver a 
minha vida como artífice desta grande casa que 
todos estamos a construir, que é a humanidade.»
 
I feel as if I am a complete citizen. I didn’t 
say exemplary, just entirely. I try to live 
my life as a worker of this great house that 
we are all building, otherwise known as 
humanity.  

”But have there been changes in mentalities with 
respect to poverty and social exclusion during 2010?
No, and this wasn’t to be expected in a single year. We are 
talking about a reality that often forces changes in behaviours 
that have been acquired over generations; there are no 
immediate effects. In Portugal it is thought that when you 
are born poor, you live a poor life and pass on your poverty to 
your children. It doesn’t have to be this way. I am an example 
of this with my life: I was born into a poor, humble family, and 
because I was privileged with education to the detriment of 
the purchase of material goods, I freed myself of poverty.

Is this how you keep up your optimism, by looking 
at your own example?
It is! I say with complete conviction that being poor is not a 
life sentence. And I say this because I have been through it. 
The desire isn’t always there. You have to tell people that they 
are worth something. 
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Como é que fazem a selecção das pessoas que precisam 
de ajuda?
Temos a capilaridade da instituição. Estamos espalhados 
por todo o país através das paróquias. Mesmo os não cren-
tes muito facilmente batem à porta da Igreja através da sua 
paróquia ou através de alguém que é conhecido na paróquia 
para pedir ajuda.

E quanto à pobreza envergonhada?
A questão da pobreza envergonhada é um problema, porque 
a proximidade tem de ser muito fina. As pessoas que estão 
nessa situação acabam por decidir procurar-nos porque já 
esgotaram todas as possibilidades. Venderam ouro, coisas 
de valor que tinham em casa, muitas com valor afectivo 
forte, atrasaram-se no pagamento das rendas de casa para 
que não faltasse o pão, mas quando o pão começa a faltar 
elas procuram ajuda. Mas quando nos chegam já vêm com 
necessidades tão complexas que não temos capacidade para 
as ajudar. Nesses casos o que tentamos é, junto das entida-
des credoras, renegociar as dívidas para estarem ao alcance 

Because of the global financial crisis new restrictive 
measures are being adopted by the Portuguese 
government. What does Caritas think of these measures?
I think that we are obsessed by the issue of the crisis. I don’t 
question that this is a decisive matter for the recovery of the 
economy of our country. But there are things that we have 
to have as a priority, such as the protection of people in what  
is essential, so that tomorrow we don’t wake up to a country 
that has recovered from the crisis, but in which the population 
is left without hope, without energy and without the 
psychological conditions to make a contribution to economic 
growth and development. 

How are people selected who need help?
The institution works by capillary action. We are spread all 
over the country through the parishes. Even non believers can 
easily knock on the door of the Church through their parish or 
through someone who is known in the parish to ask for help.

And what about ashamed poverty?
The question of ashamed poverty is a problem because it 
has to be approached very carefully. People in this situation 
end up deciding to come to us because they have used up all 
other possibilities. They have sold all their gold, everything of 
value they owned in their house, many with strong emotional 
value, they have fallen behind in paying their rent so that 
they still have food on the table, but when even this has gone, 
they look for help. But when they come to us they come with 
such complex needs that we do not have the capacity to help 
them. In these cases we try to renegotiate their debts with loan 
institutions, to make them within their reach, giving up the 
part that is possible for this to happen. We want to catch people 
before this, with the help of our teachers who easily identify 
these situations, of fellow parishioners, of neighbours, whether 
at home, at the club or at work.
Once a young mother came to me, all made up, well presented, 
asking for milk for her newborn child. And I had the insolence 
to tell her that if there was money for such face creams and 
makeup, there must be for such basics as milk. The lady 
became vexed, stood up and began to cry, saying: “I don’t 
need anything, but I just want to tell you one thing, let me 
at least appear as something that I no longer am”. There I 
learnt a lesson for life. That woman was hiding a reality that 
was very painful, and I had no right to react in the way I did.

2011 is to be a year dedicated to volunteering for 
Caritas. Is this an important part of Caritas?
It is the soul of Caritas. I have no way of telling you how many 
volunteers we have because we have formal and informal ones, 
but there are agencies made up entirely of volunteers.

What do these volunteers do?
They attend to the public in the parishes, they distribute 
clothing, food, the come with people to take care of documents 
and they provide answers to the institutions they support.

das pessoas, dando nós a parte que é possível para que isso 
aconteça. Queríamos apanhar as pessoas antes, com a ajuda 
dos professores que facilmente identificam estas situações, 
dos catequistas, dos vizinhos, sejam de morada, sejam os 
vizinhos de relações de clube ou de relações de trabalho. 
Uma vez apareceu-me uma jovem mãe, toda maquilhada, 
bem apresentada, que veio pedir leite para uma filha recém-
-nascida. E eu tive logo assim a desfaçatez de lhe dizer que 
se havia dinheiro para aqueles cremes e para a pintura,  
deveria haver para coisas tão básicas como o leite. E a se-
nhora irritou-se, levantou-se de repente, começou a chorar, e 
disse-me: “já não preciso de nada, mas só lhe quero dizer uma 
coisa, deixe-me parecer aquilo que eu já não sou”. Aí aprendi 
para a vida. Aquela mulher escondia uma realidade que era 
muito dolorosa. E eu não tinha o direito de fazer aquilo. 

2011 vai ser para a Cáritas um ano dedicado ao vo-
luntariado. Esta é uma parte muito importante para a 
Cáritas, a dos voluntários.
É a alma da Cáritas. Não lhe sei dizer quantos voluntários 
temos, porque temos formais e informais, mas existem cáritas 
só de voluntários.

E o que fazem esses voluntários?
Fazem atendimento social nas paróquias, distribuem rou-
pas, alimentos, vão com as pessoas tratar de documentação 
e dão respostas nas instituições que apoiam.

O facto de 2011 ser o Ano do Voluntariado é uma forma 
de atrair mais voluntários? 
Acho que foi uma boa forma de dar continuidade ao Ano 
Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Porque 
se não tivéssemos este exército de gente que se oferece aos 
outros dando o seu tempo, que é muito mais exigente do 
que dar coisas, as taxas de pobreza no mundo seriam muito 
mais gravosas. Eles são a força motriz desta solidariedade, 
que só se pratica nesta relação da gratuitidade. Eu não gos-
taria que o ano do voluntariado ficasse apenas por acções 
de cosmética, que muitas vezes se reduzem a manifestações 
sem qualquer consequência. Gostaria que fossem criadas 
melhores condições em termos legais para o exercício do 
voluntariado em Portugal.

Que outras formas existem para ajudar a Cáritas para 
além do voluntariado?
Cada um de nós pode ajudar a vencer a estigmatização da 
pobreza, optando por estilos de vida que levem à raciona-
lização de meios. Seria meio caminho andado para a acção 
da Cáritas. 
Concretamente há dois tipos de ajuda: dar o seu tempo ou 
dar os seus bens. Uma vez fui muito criticado porque numa 
campanha a propósito do tsunami só pedi dinheiro. Mas 
era só isso que nos faltava. Quando se manda um contentor 
de arroz custa mais o contentor do que o arroz que lá vai 
dentro. E o arroz pode-se comprar num país mais próximo. 

Is the fact that 2011 is European Year of Volunteering 
a way of attracting more volunteers?
I think that it is a great way of providing continuity to the 
European Year of Combating Poverty and Social Exclusion. 
Because it we don’t have this army of people offering 
themselves to others, giving of their time, which is very much 
more generous that giving things, the levels of poverty in the 
world would be much worse. They are the driving force behind 
this solidarity, which is only practiced in this relation of 
gratuitousness. I wouldn’t like it for the year of volunteering 
to be just a cosmetic solution, the like of which often is nothing 
more than displays of little consequence. I would like better 
conditions to be created in legal terms for the activity of 
volunteering in Portugal.

What other ways exist to help Caritas besides 
volunteering?
Each of us can help overcome the stigmatism of poverty by 
choosing lifestyles that lead to the rationalisation of means. 
That would be half way towards the action of Caritas.
In concrete terms there are two ways to help: give of your time, 
or give of your possessions. Once it was very much criticised 
because in a campaign for the tsunami victims we only asked 
for money. But this was all that we needed. When you order a 
container of rice, the container costs more than the rice inside 
it. And the rice can be bought in a closer country.
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O Prof. Eugénio é presidente da Cáritas há nove anos. 
Como tem sido este trabalho?
É um trabalho exigente, mas pessoalmente muito gratifi-
cante. Exigente porque toca muitas vezes em certas estrutu-
ras e interesses instalados que não são fáceis de gerir. 
Em termos pessoais sinto-me cidadão de corpo inteiro. Não 
disse exemplar, disse de corpo inteiro. Procuro viver a mi-
nha vida como artífice desta grande casa que todos estamos 
a construir, que é a humanidade. 
Em termos de igreja, ajuda-a a cumprir a sua missão pri-
mordial, que é dizer à humanidade que Deus existe, que 
Deus é amor e quer que o amemos e que nos amemos uns 
aos outros. 

Quanto tempo mais espera ficar na presidência da Cári-
tas Portuguesa?
Em primeiro lugar o tempo que os bispos quiserem, porque 
sou nomeado pela Conferência Episcopal. Acho que nestes 
cargos as pessoas devem prestar os serviços até permitirem 
o crescimento da instituição e isso não é medível. Agora 
sinto-me bem, gosto do trabalho que estou a fazer. Isto  
entranhou-se em mim de tal maneira que mesmo que ama-
nhã tenha de voltar à minha actividade de docente, nunca 
deixarei de me pôr ao serviço dos outros nos meus tempos 
disponíveis. Seja na Cáritas, seja noutra instituição qualquer. 

You have been chairman of Caritas Portugal for nine 
years. How has this work been?
It is a demanding job, but very gratifying on a personal 
level. Demanding in that it often involves certain installed 
structures and interests that are not easy to manage. 
Personally I feel as if I am a complete citizen. I didn’t say 
exemplary, just entirely. I try to live my life as a worker of 
this great house that we are all building, otherwise known as 
humanity.
In terms of the church, I help it to fulfil its primary mission, 
which is to say to humanity that God exists, that God is love 
and that he wants us to love him and that we love each other.

How much longer do you expect to remain the 
chairman of Caritas Portugal?
Firstly the time that the bishops want me; as I am nominated 
by the Episcopal Conference. I think that in these posts, people 
should provide services while they still allow the growth of the 
institution and this cannot be measured. I now feel good; I 
like the work I am doing. This is so inherent in me that even 
if tomorrow I had to return to my job as a university lecturer, 
I could never stop offering my services to others in my spare 
time. Whether this be for Caritas, or for any other institution.

Texto de text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de 
photographs by João Bessone     



Casa na Quinta do Lago

Conforto 
exótico 

  

Exotic Comfort
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As cortinas brancas esvoaçam por entre sofás claros e almofadas macias ao 
ritmo da brisa suave que sussurra em três esguias palmeiras-real e na restante vege-
tação envolvente. Lá no alto, as estrelas cintilam no céu escuro, prometendo o sol radioso na manhã seguinte. 
No centro do pátio desta moradia na Quinta do Lago, a água cristalina que brota da bica antiga reflecte o tom 
turquesa do interior do pequeno tanque cor de marfim. O murmúrio da água, as velas serenas e a decoração 
exótica fazem desta unidade habitacional um espaço de férias leve e arrojado, no qual cada detalhe emana um 
agradável conforto e um delicioso relaxamento.
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White curtains flutter between light-coloured sofas and soft cushions to the rhythm 
of the gentle breeze whispering through three queen palms and the remaining surrounding 
vegetation. Up above the stars twinkle in the dark sky, promising a radiant sun for the following morning. In the centre 
of the courtyard of this property in Quinta do Lago, the crystal clear water bubbling from the antique spout reflects the 
turquoise hue of the interior of the small ivory coloured pond. The babble of water, the serene candles and the exotic décor 
make of this residential unit a light and daring holiday venue, in which every detail emanates pleasurable comfort and 
delicious relaxation.

Com o desenho original do atelier de arquitectura Tall&Taller, pela mão do 
arquitecto Manuel Assunção, em 2002, a casa sofreu recentemente alterações 
num projecto da designer de interiores Joana Aranha, do atelier Sá, Aranha & Vasconcelos. 

A fantástica propriedade, implantada num terreno junto ao mar, a uns escassos 50 m da praia, tem 
aproximadamente 4000 m2, estendendo-se a área coberta por cerca de 600 m2. Protegida dos olhares 
indiscretos por um jardim que lhe confere integral privacidade, a moradia foi assumidamente concebida 
como um espaço de família. É constituída por quatro suítes, uma zona distinta para pessoal, uma sala de 
estar, uma sala de televisão, uma sala de jantar, um pátio que se transforma também numa sala de estar 
exterior e um alpendre onde funciona o barbecue.

Além da refrescante piscina e do ginásio, um dos traços valiosamente distintivos deste refúgio é o 
facto de estar inserida numa das zonas mais exclusivas do Sul de Portugal e num dos mais requisitados 
campos de golfe da Europa.

A paixão pelas viagens reflecte-se nas texturas, na fluidez dos tecidos, nos materiais cuidadosamente 
seleccionados e nas peças de mobiliário genuínas feitas na Índia, em Marrocos e no Líbano. Neste refú-
gio, as energias são naturalmente respostas e o convite à evasão afigura-se irrecusável.
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With the original design from architecture studio Tall&Taller, and the 
hand of architect Manuel Assunção, in 2002, the house recently enjoyed a 
makeover, in a project by interior designer Joana Aranha, from the practice Sá, Aranha & Vasconcelos.

The fantastic property, stood on a plot next to the sea, just 50 metres from the beach, boasts an area 
of about 4000 square metres, with the covered area developing over some 600 square metres. Protected 
from prying eyes by a garden that affords it complete privacy, the property has been purposely designed 
as a family space. It contains four bedroom suites, a separate area for staff, 
a living room, a TV room, a dining room, a courtyard that also transforms 
into an outdoor living rooms and back porch that works as a barbecue area.

Besides the refreshing swimming pool and the gym, one of the valuably 
distinctive aspects of this refuge is the fact that it is located in one of the most 
exclusive parts of southern Portugal and in one of the most prized golf courses 
in Europe.

Passion for travelling is reflected in the textures, in the fluidity of the fab-
rics, in the carefully selected materials and in the genuine pieces of furniture 
made in India, Morocco and the Lebanon. Revive your energies and give 

into the pleasure of hiding from the world in this wondrous retreat.

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given 
by Sá Aranha & Vasconcelos
www.saaranhavasconcelos.pt
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Herdade de Almeida Velha

A Exclusividade do Alentejo
The Exclusivity of the Alentejo

São 68,5 hectares que compõem a Herdade de Almeida Velha, assente em pleno Alto 
Alentejo, a poucos quilómetros de Elvas e Campo Maior. 

Para além do admirável horizonte – área de cultivo, pastagem e montado, que origina uma restrita península dentro 
da albufeira do rio Caia, o monte, do Séc. XVI, surpreende pela diversidade de áreas de que dispõe. Um magnífico Solar 
distribui em dois andares dois quartos, duas suites, casa de banho, duas salas de estar e uma de jantar, cozinha, arrecadação, 
forno e uma fantástica varanda. Num espaço anexo, a Casa Marroquina contempla três suítes, sala decorada com a vivência 
de Marrocos, entre outras áreas.

A herdade dispõe também de uma maravilhosa piscina com fonte e uma zona de apoio. Existem ainda duas casas  
independentes para caseiros, bem como um casão para arrumação de maquinarias, três boxes para cavalos e estacionamento 
para seis carros.

Fica garantido que a Herdade de Almeida Velha é o lugar perfeito para viver em absoluto o melhor da planície alentejana 
com a exclusividade de um monte tão peculiar.
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68.5 hectares make up the Herdade de Almeida Velha, stood in the heart of the Upper 
Alentejo, a few kilometres from Elvas and Campo Maior.

Besides the stunning horizon – farming, pasture and grove land, which creates a narrow peninsula within the lagoon of the River 
Caia, the farm, dating from the 16th century, astounds for the diversity of the areas it features. A magnificent two-storey manor 
house contains two bedrooms, two bedroom suites, a bathroom, two living rooms and a dining room, a kitchen, storage, oven and a 
fantastic veranda. In an adjoining space the ‘Casa Marroquina’ contains three suites, a lounge decorated in the Moroccan style, 
and other areas.

The estate also enjoys a magnificent swimming pool with fountain and pool area. There are also two independent houses for 
housekeeping staff, as well as a large outhouse for storing machinery, three horse boxes and parking for six cars. 

You can rest assured that the Herdade de Almeida Velha is the perfect place to experience the plains of the Alentejo to the very 
full with the exclusivity of such a special country estate. 

Promoção exclusiva | Exclusive sales promotion
Lic. AMI n.° 7946  | Contactos/Contacts:  +351 229 021 601

geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu

®

De um Estado Eficiente
Com a globalização, tornou-se, cada vez mais, indispensável apostar em estruturas eficientes, flexíveis e, por 

isso mesmo, adaptáveis à evolução da situação económica e social.
As empresas têm que apostar, tanto quanto possível, na minimização dos custos fixos, assentando em estraté-

gias que privilegiam os custos variáveis.
Se se constata uma expansão do mercado, alarga-se a capacidade produtiva; se ocorre uma retracção do mercado, 

então reduz-se a produção, mantendo-se sempre uma estrutura fixa que constitua o “núcleo duro” da empresa.
O fundamental está em assegurar-se, nas sociedades modernas, uma crescente mobilidade social, quer no 

que se refere à mobilidade horizontal (facilidade de o factor produtivo trabalho se transferir de uma empresa A 
para uma empresa B, ou de um Sector X para um Sector Y ), quer no que se relaciona com a mobilidade vertical  
( transferência entre classes socioprofissionais e níveis decisórios distintos, com base no mérito pessoal).

Daí que o Estado deva assegurar as condições necessárias a que exista essa mobilidade social, havendo, em 
contrapartida, alguma flexibilidade na contratação.

Mas, o que se apresenta válido para a economia, em geral, também faz sentido para a Administração Pública, 
a qual, sendo eficaz e forte na defesa das necessidades básicas da população, deverá, simultaneamente, renunciar à 
tentação de caminhar no sentido de uma dimensão excessiva que lhe reduza a flexibilidade e, por conseguinte, a 
capacidade de adaptação às flutuações económicas.

Uma Administração Pública forte não é, necessariamente, uma Administração Pública com muitos funcio- 
nários, com um património pesado e com uma estrutura organizativa burocratizada.

Uma Administração Pública forte é uma Administração Pública eficaz, com capacidade de intervenção no sen-
tido de promover a equidade, o adequado aproveitamento de recursos e uma gestão macroeconómica consistente.

Há quem veja na defesa desta tese uma capitulação política e ideológica.
Nada de mais errado, como diria Bernstein.
A melhor forma de defendermos os nossos princípios está em ter sempre presente a realidade.
Nem mais, nem menos... 

Concerning an Efficient State
With globalisation it is becoming increasingly vital to invest in structures that are efficient, flexible, and because of this, 

adaptable to the changing economic and social situation.
Companies need to focus as much as possible on reducing fixed costs, based on strategies that favour variable costs.
If the market grows, productive capacity is broadened; if the market shrinks, production is thus reduced, while always 

maintaining a fixed structure that represents the “hard core” of the company.
What counts is to ensure, in modern societies, growing social mobility, whether in terms of horizontal mobility (the ease 

of the productive work factor being transferred from company A to company B, or from sector X to sector Y), or in terms of 
vertical mobility (transfer between socio-professional classes and distinct decisive levels, based on personal merit).

Hence the state should ensure the necessary conditions for this social mobility to exist, while, on the other hand, flexibility 
in hiring.

But, what may appear valid for the economy in general also makes sense in Public Administration, which, as efficient 
and powerful in defending the basic needs of the population, should at the same time reject the temptation to walk down the 
path towards excess, reducing flexibility and, consequently, the ability to adapt to economic fluctuations.

A strong Public Administration is not necessarily a Public Administration with a lot of workers, with heavy assets and 
with a bureaucratised organisational structure.

A strong Public Administration is an efficient Public Administration, able to intervene in terms of promoting equity, 
appropriate use of resources and a coherent macroeconomic management. 

There are those who see defending this theory as political and ideological capitulation. 
They couldn’t be more wrong, as Bernstein would say.
The best way to defend our principles is to always keep it real.
Nothing more and nothing less...

A Opinião de António Rebelo de Sousa Opinion
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Glasshouse

Cultura de vidro
Culture in Glass 

A forma ondulante do edifício envidraçado, com vista para o oceano Pacífico, foi con-
cebida a pensar nos fluxos de ar e na sombra da rua, mas também para proporcionar uma emocionante 
viagem arquitectónica aos que percorrem o seu interior.

O molde exterior advém do volume do grande auditório de 600 lugares sentados, cujo tom rubro e revestimento em 
madeira tornam subtilmente acolhedora a magnificência do espaço. O palco foi cuidadosamente concebido para acarinhar 
os mais exigentes espectáculos – mesmo de música clássica -, todas as linhas de visão foram modeladas por computador e 
a performance do som analisada segundo os mais rigorosos padrões. A concha da orquestra sobe e desce hidraulicamente, 
potenciando, assim, a flexibilidade do local.

Além do grande auditório, uma galeria de arte regional, um estúdio de teatro e amplos halls, preparados para serem 
utilizados como espaços de exposições e conferências, preenchem a estrutura idealmente concebida para desmistificar a arte 
e disseminá-la por toda a região de Port Macquarie.

Inaugurada há pouco mais de 
um ano, em Port Macquarie, a 
sumptuosa Glasshouse - Centro 
de Artes, Conferências e Entretenimento 
veio enriquecer a vida cultural de toda a área 
envolvente deste belo destino costeiro a norte 
de Sidney.

Encorajar a participação do público da 
região na esfera cultural através do desenvol-
vimento de experiências inovadoras de alta 
qualidade artística afirma-se como o propósito 
central deste projecto de mais de 30 milhões 
de dólares.

Opened a little over a year ago, in  
Australia’s Port Macquarie, the sumptuous 
Glasshouse – Arts, Conference and Entertain-
ment Centre has enriched cultural life for the entire area sur-
rounding its beautiful coastal destination north of Sydney.

Encouraging the participation of the region’s public in the 
cultural sphere through the development of innovative experi-
ences of high artistic quality is seen as the central purpose of 
this project costing more than 30 million Australian dollars.

The rolling form of the glazed building, with views to the 
Pacific Ocean, was designed with the airflow and shade on the 
street in mind, but also to provide an emotional architectural 
journey to those who pass through its interior.
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The exterior form follows the volume of the large 600-seat auditorium, the red colour and 
timber cladding of which subtly make the magnificence of the space welcoming. The stage has been 
carefully designed to hold the most demanding of performances – even of classical music -, all the lines of vision were computer modelled 
and the sound performance was analysed according the most exacting of standards. The orchestra pit can raised and lowered hydrau-
lically, thus ensuring the flexibility of the venue.

Besides the large auditorium, a regional art gallery, a theatre studio and large halls, designed to be used as exhibition and conference 
spaces, fill this structure ideally designed to demystify art and spread it throughout the Port Macquairie region.

www.glasshouse.org.au
Texto de text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias de photographs by Brett Boardman

   

Prof. Associada c/Agreg. do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Senior Professor at the Superior Institute of Social and 
Political Sciencest.

A (des)Integração europeia em questão: Algumas Reflexões
A arquitectura do processo de integração monetária na Europa terá contribuído significativamente para o agra-

vamento das dificuldades por que passa a zona euro no seu conjunto, e os membros mais frágeis, em particular. A 
União Económica e Monetária europeia foi construída com base num pressuposto fundamental e ilusório: seria 
suficiente definir um conjunto de requisitos, fundamentalmente de ordem monetária e financeira (critérios de refe-
rência para as taxas de inflação, taxas de juro, contas públicas e estabilidade cambial) para assegurar que um grupo 
de países, profundamente heterogéneos em termos de desenvolvimento socio-económico, estivesse em condições 
de suportar o choque provocado pela introdução de uma moeda comum. Nunca existiu nenhuma preocupação 
explícita, quer por parte dos países mais desenvolvidos, quer por parte dos mais frágeis, com questões relacionadas 
com níveis de desemprego, produtividade, retornos do capital humano ou factores de competitividade. O simples 
cumprimento dos critérios seria suficiente para assegurar a denominada convergência real, a identidade de padrões 
de vida. Ora, se as diferenças entre os países passaram despercebidas em momentos de crescimento económico, 
como aconteceu com os primeiros anos de vida do euro, mesmo com a constante valorização da moeda única a 
minar a competitividade da zona no seu conjunto, a emergência da crise global mostrou as dificuldades estrutu-
rais em definir políticas económicas comuns para realidades com necessidades e objectivos diferentes. E esse é o 
principal problema da zona euro: os países participantes abdicaram de um conjunto de instrumentos de política 
económica, sem que estivessem garantidas medidas alternativas fundamentais para responder a choques assimétricos 
de curto prazo, que se traduzem, no contexto actual, em fortíssimas perdas de competitividade.  

European (dis)integration in question: some reflections
The architecture of the monetary integration process in Europe has significantly contributed to worsening the difficul-

ties through which the Euro Zone is passing as a whole and its weaker members in particular. The European Economic 
and Monetary Union was constructed on a fundamental and illusory assumption: it would be enough to define a series 
of requirements, fundamentally of monetary and financial nature (important criteria for inflation rates, interest rates, 
public accounts and exchange stability) to ensure that a group of countries, highly dissimilar in terms of socio-economic 
development, were in the right conditions to cope with the shock caused by the introduction of a single currency. There was 
never any explicit concern voiced, either by the most developed countries or by the most fragile, with questions related to 
levels of unemployment, productivity, returns on human capital or factors of competitiveness. Simply meeting the criteria 
would be enough to ensure real convergence, the identity of living standards. Now, if the differences between the countries 
go by unnoticed in moments of economic growth, as occurred during the first years of the Euro’s life, even with the constant  
valuation of the single currency in weakening the competitiveness of the zone as a whole, the advent of the global crisis re-
vealed the structural difficulties in defining common economic policies for realities with different needs and objectives. This 
is the main problem of the Euro Zone: the participating countries have abandoned a series of economic policy instruments, 
without being guaranteed fundamental alternative measures to respond to asymmetric short term shocks, which in the  
current context, translates into extreme loss in competitiveness.   

A Opinião de Carla Guapo Costa Opinion



8 House
Energia Citadina no
Sossego Suburbano 

With stunning views of the Copenhagen Channel, in Denmark, 8 House is a development 
in plenty of space, combining a residential side with shops and office space.

This is a profoundly detailed combination in which the best of suburban tranquillity walks hand in hand with the frenetic expe-
rience of a large city.

Bjarke Ingels, from BIG architecture practice, in conjunction with Thomas Christoffersen, with the collaboration of Hopfner 
Partners, makes a bold declaration of reflected modernity in 8 House.

Urban Vitality in the
Suburban Peace
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Com vistas soberbas para o Canal de Copenhaga, na Dinamarca, 8 House é um
empreendimento em amplo espaço que reúne uma vertente habitacional com uma área comercial e de escritórios.

Uma aliança profundamente detalhada onde o melhor da tranquilidade suburbana anda de mãos dadas com a vivência 
frenética de uma grande cidade.

Bjarke Ingels, do gabinete BIG, coadjuvado por Thomas Christoffersen, com a colaboração de Hopfner Partners, faz 
uma declaração atrevida de modernidade reflectida em 8 House.   
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A complexidade irreverente do empreendimento 8 House assenta numa estrutura que endereça a forma de um oito com 
linhas rectas e aprumadas numa área de 61 000 m². 

O programa habitacional, composto por 476 residências, dispõe de três tipologias distintas: modernos apartamentos, 
ideais para jovens independentes e recentes casais; moradias com terraço privativo, direccionadas para famílias mais actuais; 
e majestosas penthouses, situadas nas águas furtadas do edifício, fantásticas para quem vive a vida ao máximo. As diferentes 
habitações unificam-se através dos pequenos jardins exteriores e da cobertura ajardinada que criam uma atmosfera inspi-
radora e aprazível, em contacto directo com um gracioso ambiente.

Colocados no topo do edifício, os apartamentos beneficiam de intensa luminosidade natural e de uma panorâmica ex-
cepcional sobre o canal. Por seu turno, as áreas comerciais e de escritórios foram distribuídas horizontalmente ao nível do 
solo, criando uma área pública e de convívio entre os pedestres.  

8 House funde assim a vivência pessoal com o melhor da vida citadina, num fantástico complexo rodeado pela ampli-
tude arrebatadora da natureza.

The irreverent complexity of the 8 House development is based on a structure that follows the shape of an eight with straight and 
proud lines, over an area of 61,000 square metres.

The residential plan, comprising 476 residences, features three different property styles: modern apartments, ideal for indepen-
dent young adults and newlyweds; houses with private terrace, aimed at modern families; and majestic penthouses, located in the 
eaves of the building and a fantastic choice for anyone living life to the max. The different properties are joined via small outdoor 
gardens and the roof garden, creating an inspiring and delightful atmosphere, in direct contact with a charming environment.

Placed on top of the building, the apartments benefit from intense natural luminosity and from an exceptional panoramic view 
over the channel. For their part, the shopping and office areas have been distributed horizontally on ground level, creating a convivial 
public area for pedestrians.

8 House thus blends personal living with the best of urban life, in a fantastic complex surrounded by the stunning amplitude 
of nature. | www.big.dk

Texto de Text by Patrícia Ramos
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The islands of the Pacific Ocean are the inspiration behind Tropical Chic, the eighth wallpaper 
collection from Hookedonwalls. The brand’s aim was to pay tribute to the natural beauty of these remote islands, create patterns 
that manage to immortalise exoticism on the walls of any space. Hibiscus Grove, Big Island and Big Island Strip are the three 
designs available, which multiply into many more thanks to the countless colour options. The result is a mix of rustic and chic ele-
ments, with a look that is both enchanting and vintage. The Tropical Chic collection also has the advantage of being easy and 
quick to apply without creasing and therefore stress free and time saving. By the time you shut and open your eyes again an oasis 
has arrived in your home. | www.hookedonwalls.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Hookedonwalls

As ilhas do Oceano Pacífico são a inspiração para Tropical Chic, a oitava colecção de papéis de 
parede da Hookedonwalls. A marca quis prestar um tributo à beleza natural daquelas ínsulas remotas, criando padrões que 
conseguem imortalizar exotismo nas paredes de qualquer espaço. Hibiscus Grove, Big Island e Big Island Stripe são os três 
desenhos disponíveis, que se multiplicam em muitos mais graças às inúmeras opções de tonalidades. O resultado é uma 
mistura de elementos rústicos e chiques, com um look simultaneamente encantador e vintage. A colecção Tropical Chic tem 
ainda a vantagem de ser facilmente aplicável, de forma rápida e sem rugas, e portanto sem perdas de tempo e sem stress. É 
o oasis em sua casa quase num abrir e fechar de olhos. 

Hookedonwalls
Beleza do Pacífico
Beauty of the Pacific
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The Ellipse Ceiling fireplace from Decoflame has been designed to create a cosy and aes-
thetically contemporary setting. Suspended from the ceiling, its 360º rotation allows you to see the flames from every 
part of the room. The Ellipse Floor is the ideal variant for anyone who prefers closer objects. It stands on four stainless steel legs and 
its conical shape brings to mind futurist more friendly environments.

Minimalist and elegant, these new fireplaces are available in white or, to order, in white and black, with tempered glass on both 
sides. Their adjustable flame allows you to regulate the size and the heat of the flames, as well as the remote control option, which also 
makes it ideal for use in hotels, restaurants or even in spas. | www.decoflame.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Decoflame

A lareira Ellipse Ceiling, da Decoflame, foi desenhada para criar um ambiente acon-
chegante e esteticamente contemporâneo. Suspensa do tecto, a sua rotação de 360º permite ter uma visão 
das labaredas de todas as partes da sala. A Ellipse Floor é a variante ideal para quem prefere objectos mais próximos. Está 
assente em quatro pernas de aço inoxidável, e a sua forma cónica remete-nos para ambientes futuristas mas amigáveis. 

Minimalistas e elegantes, estas novas lareiras estão disponíveis em branco ou, a pedido, em branco e preto, com vidro 
temperado de ambos os lados. A sua chama ajustável permite regular o tamanho e o calor das chamas, bem como a opção do 
controlo remoto, o que a torna também ideal para ser usada em hotéis, restaurantes ou mesmo em spas.

Decoflame
Labaredas futuristas
Futurist Flames
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Antonio Lupi
Requinte ancestral
Antique Refinement

Talamo, from respected Italian brand Antonio Lupi, is a contemporary return to antique 
bridal beds. Domenico de Palo is responsible for the design of the collection, which includes a bathtub and washbasins of pure 
lines, rounded and straight cuts and surprisingly smooth stone. The shelves and supports for towels placed to the side of the objects 
make their use more comfortable.

A collection that is just part of the pieces for bathroom designed and made to measure by Antonio Lupi, with exclusive design and 
extreme attention to detail. | www.antoniolupi.it

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Antonio Lupi

Talamo, da conceituada marca italiana Antonio Lupi, é um regresso contemporâneo 
aos ancestrais leitos nupciais. Domenico de Palo Talamo assina o design da colecção, que inclui banheira e
lavatórios de linhas puras, cortes redondos e rectos, e pedra surpreendentemente suave. As prateleiras e suportes para toalhas 
colocadas ao lado dos objectos tornam o seu uso mais confortável. 

Uma colecção que é apenas uma parte das peças para casa de banho desenhadas e produzidas pela Antonio Lupi, sob 
medida, com design exclusivo e atenção extrema ao detalhe. 

Villas&GolfePortugal | 55



Villas&GolfeInternacional | 57Villas&GolfeInternacional | 56

Publicidade | Advertising



Villas&GolfePortugal | 58 Villas&GolfePortugal | 59

Lounge Porta 17 

Respirar 
Arquitectura 

  

Breathing Architecture

O Arco da Porta Nova, a principal entrada da cidade de Braga, dá início à Rua Dom 
Diogo de Sousa, outrora via de passagem do eléctrico que ligava a estação de caminhos-de-ferro ao célebre  
Santuário do Bom Jesus. O número 17 desta rua denomina agora um espaço distinto onde a arquitectura vive sem pressa, 
reinventando-se a cada instante.

A linha, por vezes ténue, que distingue o tempo passado em casa e no trabalho levou o arquitecto Fernando Jorge a 
fazer do seu gabinete um lounge que, além de divulgar as suas obras, ambiciona trazer ao seu encontro potenciais projec-
tos. Conceito pioneiro assente numa fusão de espaços funcionais com caracteres distintos, mas simultaneamente comple-
mentares, este refúgio, à luz do dia gabinete de trabalho da equipa do arquitecto Fernando Jorge, transforma-se de Terça- 
-feira a Sábado, a partir das 19h30, num local de convívio onde o afogadilho diário do escritório dá lugar a uma conversa  
descontraída ao sabor de um bom copo de vinho.

The Porta Nova Arch, the main entrance to the city of Braga, marks the start of the Rua 
Dom Diogo de Sousa, previously the tram route connecting the railway station to the famous Bom Jesus Sanctuary. At 
number 17 on this street, unnoticed until recently by the eyes of passersby, is now a distinctive space in which architecture has a rush 
free home, reinventing itself with every moment.

The line, at times tenuous, that distinguishes time spent at home and at work, had led architect Fernando Jorge to make of his 
practice a lounge, which, besides promoting his works, also aims to bring potential projects in. A pioneering concept based on the 
fusion of functional spaces of varying characteristics, but at the same time complementary, this refuge, during the day the working 
practice of architect Fernando Jorge, is transformed from 7.30 pm, Tuesday to Saturday, into a place of gathering where the daily 
hustle and bustle of the office makes way for a relaxed conversation to the taste of a fine glass of wine.
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A esplanada - apadrinhada pela antiga muralha da cidade -, os tons terra, a luz ténue, a vasta colecção de livros de arte 
que envaidecem as paredes ao som de jazz e blues favorecem a transposição das barreiras do pensamento e da criatividade, 
fazendo-nos crer que são momentos como os que passamos na Porta 17 que fazem a vida valer a pena.

The terrace - hosted by the ancient city wall -, the earthy colours, the subtle lighting, the vast collection of art books lining the 
walls to the sound of jazz and blues, favour the falling of barriers to thought and creativity, making us believe that moments like 
those spent in Porta 17 make life worth living. | www.fernandojorge.eu | Facebook: porta17 lounge

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias de Photographs by Abel Andrade

Restaurante Oon.Dah

APREENSÃO 
DOS 

SENTIDOS
  

Oon.Dah Restaurant
Catching the Senses
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Stood in one of the most exclusive parts of the city of Luanda, on a plateau that is raised 
above the bay, the Oon.Dah restaurant has brought a new ‘gourmet&design’ concept to the Angolan 
capital, with a genuine touch of distinction and sophistication. The Oon.Dah represents the first of three phases in a farther reaching 
project, daring to mark a turning point in the restaurant trends in Angola.

Steering clear of the concept of luxury restaurant, the Oon.Dah is located within the ESCOM building, in Miramar, and pre-
sents a daring menu, the details of which are carefully prepared by Chef Samson Peter, who has come from one of the world’s leading 
luxury hotel chains. Reflecting the recent trends of fusion cuisine, the Oon.Dah menu combines irresistible flavours of the most 

Situado numa das mais nobres zonas da cidade de Luanda, num planalto que se eleva 
sobre a baía, o restaurante Oon.Dah trouxe à capital angolana um novo conceito gourmet&design 
com um toque genuíno de distinção e requinte. O Oon.Dah constitui a primeira de três fases de um projecto mais abrangente 
que ambiciona assinalar uma viragem na tendência da restauração em Angola.

Afastando-se do conceito de restaurante de luxo, o Oon.Dah vive no edifício ESCOM, em Miramar, e apresenta uma 
ementa arrojada, cujos detalhes são pensados ao pormenor pelo Chef Samson Peter, oriundo de uma das principais cadeias 
hoteleiras de luxo do mundo. Reflectindo as recentes tendências da cozinha de fusão, o menu do Oon.Dah combina irre-
sistíveis sabores dos mais exclusivos alimentos, desde as trufas, ao caviar, ao salmão, ao peixe fresco, passando pela carne 
wagyu, ervas aromáticas e shitakes. Pratos aprimoradamente tentadores, acompanhados por uma cuidada selecção de vi-
nhos, com especial destaque para os franceses.
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exclusive foods, from truffles to caviar or salmon, or fresh fish, including wagyu beef, herbs and 
shitake mushrooms. The deliciously tempting dishes are accompanied by a fine selection of wines, with 
particular attention to French labels.

In a blend of sophistication and style, the generous space of Oon.Dah seats 128 guests, distributed into two areas, one located in 
the open air. Every day, from Midday to 2am, glamour is experienced to the sound of the chill out music; from Thursday to Sunday, 
evenings on the veranda are brought to life by a DJ. The Oon.Dah also features a gourmet shop, selling some of the products served 
in the restaurant, as well as take away meals.

«New directions for your senses» is the theme of this venue, offering unique experiences resulting from the continuing work of 
countless travels and research, to ensure the achievement of one thing: perfection.

Texto de text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias de photographs by Manuel Teixeira

Num misto de sofisticação e trendy, o espaço amplo do Oon.Dah tem 
128 lugares distribuídos em duas áreas, sendo uma ao ar livre. Todos os 
dias, das 12 às 2 horas, respira-se glamour ao som de música chill out; de Quinta-feira a Domingo, os 
finais de noite na varanda são animados por um DJ. O Oon.Dah contempla ainda uma loja gourmet 
que disponibiliza alguns dos produtos servidos no restaurante, bem como refeições para take away. 

«Novos sentidos para os seus sentidos» é o lema deste espaço, que proporciona experiências 
únicas, resultantes de um trabalho contínuo de infindáveis viagens e pesquisas, para que apenas uma 
coisa seja possível alcançar: a perfeição.



Corinthian Club

RENOVAÇÃO 
GLAMOUROSA

  

Glamorous Renovation
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Located in one of Glasgow’s most emblematic buildings, dating back some 260 years, the 
Corinthian Club recently reopened its doors following top-to-tail renovation work.

Graven Images, responsible for the refurbishment project, wanted 
to restore the glamour of one of the most important entertainment 
landmarks in the Scottish city.

With a variety of function rooms, rubbing shoulders with the din-
ing room, bar, and games rooms, the four floors of the Corinthian Club 
have recovered the charm and sophistication of a stunning classic club.

The excellence of the Scottish craftsmanship was obvious in the res-
toration of countless wooden panels and in the task of applying gold 
leaf, which can be seen here and there throughout the luxurious areas 
of the club.

A space of timeless elegance that promises to renovate Glasgow’s 
social scene.

www.thecorinthian.co.uk | www.graven.co.uk
Texto de Patrícia Ramos | Fotografias de Renzo Mazzolini

Localizado num dos mais emblemáticos edifícios de Glasgow, com cerca de 260 
anos, o Corinthian Club reabriu recentemente de corpo e alma renovados. 

Graven Images, responsável pelo projecto de reabilitação, quis recuperar o glamour de umas das mais importantes refe-
rências de entretenimento da cidade escocesa. 

Com uma variedade de salas de eventos, lado a lado com sala de jantar, bar e salas de jogos, os quatro andares do  
Corinthian Club recuperaram o encanto e a sofisticação de um excelso clube clássico. 

A excelência dos artesãos escoceses foi desvelada na restauração de inúmeros painéis de madeira e no trabalho de  
aplicação de folhas de ouro que reluzem um pouco por todas as luxuosas áreas do clube.

Um espaço de elegância intemporal que promete renovar o ambiente social de Glasgow.
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Quinta de Nápoles
De xisto incorpóreo
Intangible Schist

Adquirida pela Niepoort no final dos 
anos 80, a Quinta de Nápoles ganhou um novo fôlego 
com a plantação de mais vinhas e com a construção de uma 
nova adega perfeitamente integrada na paisagem comoven-
te do Douro. Um edifício em xisto, com a assinatura do 
arquitecto Andreas Burghardt, que quase se confunde com 
o seu contorno. É lá que agora se produzem alguns dos 
melhores vinhos do Douro e Porto da região. Deixamos-lhe 
um convite de uma visita a aromas e sabores antigos com 
uma nova roupagem.

Purchased by Niepoort at the end of the 
1980s, the Quinta de Nápoles has been given new impetus 
through the planting of more vines and though the construc-
tion of a new winery perfectly integrated into the stunning 
landscape of the Douro. A schist building, designed by archi-
tect Andreas Burghardt, which almost blends entirely into its 
surroundings. This is where some of the best Douro wines and 
port wines in the region are now produced.
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Situada no topo de uma colina, entre a Régua e o Pinhão, a adega da Quinta de Nápoles contempla o rio Tedo e o vale 
caprichoso. Tem o privilégio de poucos: viver continuamente a sentir o Douro, Património da Humanidade. 

Maria José e Manuel habitam a quinta e recebem os visitantes ocasionais desde 1987, altura em que ela foi comprada pela 
Niepoort. Havia uma antiga casa lá instalada e 15 hectares de vinhas antigas. A habitação foi preservada e foram plantados mais 
15 hectares de vinha, que produzem agora vinhos de mesa e do Porto, como o Batuta, Charme, Tiara, Redoma ou Vertente. 

Stood on a hilltop between Régua and Pinhão, the Quinta de Nápoles estate looks over the River Tedo and the its capricious valley. 
It is blessed like few others: to continually experience and feel the Douro, this World Heritage Site.

Maria José and Manuel have lived on the estate, welcoming occasional visitors since 1987, the time at which it was purchased by 
Niepoort. At that point there was an old house and 15 hectares of old vines. The house was kept and 15 more hectares of vines were 
planted, to now produce table and port wines such as Batuta, Tiara, Redoma and Vertente.

A principal transformação, no entanto, aconteceu no espaço arquitectónico. Em 2000 chegou à Quinta de Nápoles 
o arquitecto Andreas Burghardt que projectou e concebeu durante sete anos a nova adega da quinta. Um edifício quase 
invisível, de xisto no exterior, integrado na paisagem em socalcos, a ponto de se fundir e confundir com ela. Na vinificação 
dos néctares, o processo é feito do avesso. As uvas são recepcionadas no topo do edifício para evitar qualquer bombea-
mento de vinho, em baixo está a área da prensa e as barricas estão na base da adega. O descanso é feito na sala de provas, 
que abre para um pátio largo com um terraço em aço com vista para a dramaticamente bela paisagem do Douro.

The major transformation however has occurred on an architectural level. In 2000 architect Andreas Burghardt arrived at 
the Quinta de Nápoles, to design and create the estate’s new winery over seven years. The almost invisible building, with its schist 
exterior, integrates into the terraced landscape to the point where one becomes the other. 

The winemaking process is made in reverse. The grapes are received at the top of the building to avoid the need to pump the wine, 
with the press and cask area down below at the bottom of the winery. Relaxation takes places in the tasting room, which opens onto 
a broad courtyard with a steel terrace with views to the stunningly beautiful landscape of the Douro. 

www.niepoort-vinhos.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Niepoort



Dolder Grand Hotel

PALÁCIO  
CONTEMPORÂNEO

  

Contemporary Palace
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Um palácio saído dos tempos de reis, rainhas e princesas, construído no topo de uma 
colina verdejante, em tons de branco, cinzento e dourado, com vistas magníficas sobre uma cidade, 
um lago e os Alpes. Assim é o Dolder Grand Hotel, em Zurique, na Suíça, um resort de luxo citadino, que nasceu da  
recuperação de um edifício original de 1899.

A feliz combinação entre história e modernidade visível no exterior do edifício deve-se à mestria do gabinete de  
arquitectos londrinos Foster and Partners. Essa perícia continua nos interiores luxuosos e confortáveis, com assinatura da 
United Designers, também de Londres. Aos 173 quartos de luxo e suítes junta-se uma cozinha requintada que se divide 
por dois restaurantes – um deles, o The Restaurant, com duas estrelas Michelin -, e um spa de dimensões generosas, que  
promete um relaxamento profundo, capaz de deixar a cidade a uma maior distância do que aquela que é mostrada nos mapas. 
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Dos tratamentos deste óasis, de influências europeias e japonesas, destacam-se a mas-
sagem Hydraheaven, exclusiva do hotel, que começa pelos pés e continua numa massagem de 
corpo inteiro com o óleo aromático preferido, e a massagem Bamboo Shiatsu, de inspiração japonesa. O corpo e a mente 
vão sentir-se tão relaxados depois de todos estes mimos, que será difícil abandonar o spa deste hotel de contos de fadas. 
Mas faça um esforço, porque lá fora terá à sua espera um campo de ténis, um campo de golfe de nove buracos, uma piscina 
e uma pista de gelo. Para que se sinta da realeza.

A palace dating from the time of kings, queens and princesses, built on the top of verdant 
hill, in shades of white, grey and gold, with magnificent views over a city, a lake and the Alps. This is 
the Dolder Grand Hotel, in Zurich, Switzerland, a resort of urban luxury created from the redevelopment of an original building 
from 1899. The joyous combination between history and modernity visible in the building’s exterior results from the master stroke 
of London based architecture practice Foster + Partners. This expertise continues in the luxurious and comfortable interiors, with 
design from United Designers, also from London. The 173 luxury rooms and suites are joined by sophisticated cuisine, represented by 
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two restaurants – one of them, ‘The Restaurant’, with two Michelin stars -, and a generously 
sized spa, promising deep relaxation, and ensuring greater distance from the city than the map would 
suggest. Highlights within the treatments offered by this oasis of European and Japanese influences include the Hydraheaven mas-
sage, exclusive to the hotel, which begins with the feet and continues with a massage of the entire body with your preferred aromatic 
oil, and the Bamboo Shiatsu massage, of Japanese inspiration. Body and mind will feel so relaxed after all this pampering that it will 
be difficult to leave the spa of this fairytale hotel. But it’s worth the effort, as outside tennis courts, a nine-hole golf course, a swimming 
pool and an ice rink await you. So that you can feel like royalty.

www.thedoldergrand.com
Texto de text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por photographs kindly given by Dolder Grand Hotel



BoraBora
A Ilha  

de Todos  
os Sonhos

  

An Island Love Affair

© Four Seasons Bora Bora
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Love at first sight...even though you’re just looking at static images, taken at 
a given moment, inspiring for sure, but are they real? Doubt dissolve as your body actually 
flies over the island and surrenders to it unreservedly. Your heart begins to race and your breathing to fade, as 
if you’re facing an apparition.

Bora Bora is one of the Leeward Islands of the Society Archipelago in French Polynesia, lost in the Pacific 
Ocean. The island, about one hour’s flight from Tahiti or Moorea, gets its name from the Tahitian «Pora Pora», 
which means «born first», as legend has it, it was the first to be pulled from the water by the supreme god Taaroa.

Amor à primeira vista… ainda que diante do olhar estejam apenas imagens estáticas, 
captadas num qualquer momento, inspirado, é certo, mas poderia não ser! Mas quando, de 
facto, o corpo sobrevoa a ilha e depois se entrega a ela sem reservas, o coração acelera e a respiração parece esvaecer, como 
se de uma aparição se tratasse. 

Bora Bora é uma ilha do grupo das Ilhas de Sotavento do arquipélago de Sociedade, na Polinésia Francesa, Oceano 
Pacífico. A ilha, a cerca de uma hora de voo do Tahiti ou Moorea, tem em «Pora Pora» (Taitiano) a origem do seu topóni-

mo, que significava «nascida primeiro», porque, reza a lenda, foi a primeira a ser puxada das águas por 
Taaroa, o deus supremo.

© Kirklandphotos.com

© Intercontinental Bora Bora

© Four Seasons Bora Bora

© J. Sekkaki 
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Milhares de românticos de todo o mundo aterram por ano neste bilhete-postal, onde 
o criador, seja ele quem for, não se escusou de usar uma paleta de infindáveis tons de azul e verde. 
A lagoa que rodeia a ilha surge como uma pedra preciosa gigante, uma esmeralda, transparente e cálida, delimitada por 
outras gemas valiosas, os matizes coloridos do recife de coral, onde sobressaem pequenas ilhotas, os motus. No interior 
deste sumptuoso colar, erguem-se dois picos, o Monte Pahia e o Monte Otemanu, este último o ponto mais alto da ínsula, 
memória de um vulcão extinto.  

O ambiente mágico faz-se de praias de areia branca, de águas cristalinas num tom quase indescritível, de peixes coloridos 
que animam os jardins de coral, enquanto que na varanda de um bungalow construído sobre a lagoa, os pés balançam  

Thousands of romantic souls from all around the world land every year in this picture  
postcard, where the creator, whoever he or she may be, used a palette of infinite shades of blue and 
green. The lagoon surrounding the island appears as if a giant precious stone, an emerald, clear and warm, delimited by other valuable 
gems in the form of colourful coral reefs, from which small islets or motus spring. Inside this sumptuous necklace two peaks rise up, 
Mount Pahia and Mount Otemanu, the latter the highest point on the island and the memory of an extinct volcano.

The magical setting is made of white sandy beaches, of crystal-clear waters of an almost indescribable hue, of colourful fish that 
animate the coral gardens, while on the veranda of a bungalow built over the lagoon, feet dance or dangle down into the water, as 
the eye stores the magic of these moments for all eternity. Other moments ensue, in the luxury resorts, in the relaxing spas, where 

© T. McKenna © Four Seasons Bora Bora

© S. Joly © Cécile Flipo© Grzgoire Le Bacon, Sofitel Bora Bora Motu © Tracy Kraft
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the aromas are of frangipani, of coconut and white gardenia, scents that flavour the air of the 
entire island and adorn the hair of locals or delicate floral tributes around the necks of visitors.

For those who love the water, diving, jetskis, canoeing, cruises, and much more await. On land, there’s time to explore the incredible 
views, on guided walks, in jeeps or on a hired bike, as the island is only 9 kilometres 
long and the road around it is flat, allowing your breath to rather be taken away 
by the stunning variety of flowers. The island’s interior is home to pineapple planta-
tions, the remains of marae sacred places, and thick tropical vegetation. 

Then you can return to your private paradise and devote your time to pleasures 
of the body and mind, because this is a place of forgetting. It will however be remem-
bered forever as the island of dreams. 

Texto de text by Maria Amélia Pires

e brincam na água, e a retina perpetua a magia dos instantes. Outros momentos haverá, 
nos luxuosos resorts, nos relaxantes Spas, onde os aromas são de hibisco, de coco e palmeiras, 
como os que se inspiram em toda a ilha, e a vestes brancas se animam de colares de flores de todas as cores. 

Para os amantes do meio aquático, não faltam o mergulho, jetski, canoagem, os pequenos cruzeiros, etc. Por terra,  
explore as vistas panorâmicas, em caminhadas organizadas, em 4×4, ou alugue uma bicicleta, uma vez que os nove km de 
comprimento da ilha e a estrada plana que bordeja o litoral permitem guardar o fôlego para o assombro que é a esfusiante 
variedade de flores. No interior da ilha procure as plantações de ananases, os vestígios de maraés – locais de culto dos an-
tepassados – e o contínuo de vegetação tropical.

Depois volte para o seu paraíso privado e dedique-se aos prazeres do corpo e da mente, porque este é o lugar do  
esquecimento. Será, contudo, para sempre lembrado como a ilha de todos os sonhos.

© D. Hazama

© D. Hazama



Passa pouco das 10h quando saímos do metro da Porta do Sol para olharmos pela 
primeira vez para Madrid. Pensávamos adivinhar a agitação que nos esperava, mas a realidade 
é outra, maior e mais solarenga – não é por acaso que o poeta Ruy Belo apelidou a cidade de “a capital do sol”. Fôssemos 
turistas comuns e a primeira coisa que faríamos seria colocarmo-nos em frente à estátua do Urso e Medronheiro, um dos 
símbolos da cidade, para gastar logo ali um rolo fotográfico. Mas há uma outra praça que nos chama, como um íman. 

A colorida Plaza Mayor, fechada e aberta em simultâneo, é um dos locais obrigatórios a visitar em Madrid. Ideal para 
saborear um aperitivo, ela foge pelo Arco dos Cuchilleros e desemboca em ruas belamente sombrias. É por lá que fica a 

Madrid
Era uma vez 

a cidade do sol
The Sun City
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It’s a little after 10 am when we come out of Porta do Sol underground station to get our 
first view of Madrid. We thought we could guess just how busy it would be but reality proves to be some-
thing quite different, greater and more noble – quite worthy of the name “capital of the sun” given to the city by the poet Ruy Belo. 
We’re typical tourists and the first thing we want to do is to stand in front of the statue of the Bear and the Strawberry Tree, one of 
the city’s symbols, to use up at least a roll of film. But there is another square that is calling us, with its magnetic charm.

The colourful Plaza Mayor, both closed and open at the same time, is one of the must-see sites on any visit to Madrid. Ideal for 
supping an aperitif, its most famed exit is via the Arco de Cuchilleros, before spilling out into stunningly shady streets. It is here that 

Casa Botin, o restaurante mais antigo do 
mundo, onde é possível saborear leitões e 
cordeiros assados em forno de lenha, regados com 
vinho. A gastronomia é, aliás, quase uma instituição na capi-
tal espanhola. Há peixes e mariscos em abundância, mas são 
as tapas que o farão perder a cabeça. Abuse delas pela noite 
fora nos pubs da Calle Huertas, um dos centros de divertimento 
nocturno da cidade, aberto até de manhã.

Não é só por causa do paladar que a visita a Madrid 
vale a pena. Os museus do Prado, Thyssen-Bornemisza e 
Nacional Reina Sofia são dos melhores da Europa. Passeie 
calmamente pelos seus corredores e detenha-se em frente Às 
Meninas, de Velazquez, no Prado, e ao Guernica, de Picasso, 
no Reina Sofia. Sentir-se-á extasiado e, por isso, quando termi-
nar a deambulação, vá até ao Parque do Retiro, o pulmão 
verde madrileno, observar a calma dos lagos, enquanto pla-
neia uma visita frenética ao centro do consumo madrileno, 
a Gran Via, dos edifícios majestosos, para uma despedida 
em grande estilo.
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we find the Casa Botin, the oldest restaurant in the world, where you can delight in suckling 
pig or lamb roasted in wood burning ovens, washed down with wine. There’s fish and shellfish in abun-
dance, but the tapas are the ones that will have you begging for more. Indulge on them throughout the night in the pubs on Calle 
Huertas, one of the city’s nightspots, open right through to dawn.

But it’s worth visiting Madrid for more than just your taste buds. The El Prado, Thyssen-Bornemisza and Queen Sofia National 
museums are some of the best in Europe. Walk calmly through their corridors – halt for a while in front of Las Meninas by Velázquez 
in El Prado, or take time to admire Picasso’s Guernica in the Queen Sofia. You’ll be overwhelmed by what you witness, and so on 
completing your tour, head off to the Parque del Retiro, Madrid’s lungs, and take in the calm of the lakes while you plan a farewell 
in grand style in the form of a shopping trip to Madrid’s consumer highlight, the Gran Via, with its majestic buildings.  

Texto de text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de photographs by Paolo Giocoso© Promoción Madrid, SA

Carlos Cazurro© Promoción Madrid, SA

As only women have this inexplicable sense, the sixth, the following 
pages are dedicated entirely to them...

Before masculine greed, the best in the feminine universe is revealed in all 
its sophistication, glamour, elegance, sympathy, delicateness and knowledge
hidden from the trivial five senses.

Se só as mulheres detêm esse inexplicável sentido, o sexto, as 
páginas que se seguem são inteiramente dedicadas a elas…

Perante a cobiça masculina, exalta-se o melhor do universo 
feminino com toda a sofisticação, glamour, elegância, simpatia, 
delicadeza e saber ocultos face aos triviais cinco sentidos.  
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MARIA MERCEDES PINTO BALSEMÃO

Mulher de Esperança
Woman of Hope

Ao lado de um grande homem, Francisco Pinto Balsemão, está sempre uma grande mulher, Maria 
Mercedes Pinto Balsemão. Para além do seu profissionalismo à frente do dignifico projecto SIC Esperança, 
também é mãe, avó, mulher e esposa. Sente-se realizada em qualquer desses papéis, mas garante que, 
sendo todos diferentes, não se pode alcançar um sem ter passado pelos outros. Confessa ainda que na 
sua mala não podem faltar óculos, caneta, bloco e um gloss. Atributos de uma mulher inconfundível, 
com um charme irrepreensível, bem sucedida e feliz por ajudar os outros.

Besides every great man, in this case Francisco Pinto Balsemão, there is always a great woman – Maria 
Mercedes Pinto Balsemão. Besides her professionalism, heading the venerable ‘SIC Esperança’ project, she is also 
mother, grandmother, woman and wife. She feels fulfilled in each and every of these roles, but ensures us that as 
they are all different she could not achieve one without having achieved the rest. She also admits that her handbag 
always contains her glasses, a pen, a pad and lip gloss. These are the attributes of an exceptional and successful 
woman, with impeccable charm and always happy to help others.

A sua grandeza vê-se no apoio incondicional aos mais 
carenciados, através da SIC Esperança. A partir de que 
momento sentiu a necessidade de criar esta instituição?

A SIC Esperança nasceu como forma de coordenar as 
acções de carácter social que a SIC vinha desenvolvendo 
de forma dispersa ao disponibilizar o ecrã para divulgar 
causas solidárias.

Apercebi-me que havia potencial para criar uma estru-
tura que centralizasse estas acções dando-lhe um carácter 
mais sustentado. 

Nesse sentido, adoptámos uma metodologia: o primeiro 
passo é a escolha de um tema anual a ser tratado exausti-
vamente.Em seguida, são contactadas instituições, cujo âm-
bito de actuação se enquadre na temática definida. Depois 
de analisadas e seleccionadas, a SIC Esperança procura os  
parceiros adequados para concretizar os projectos, acordan-
do as contrapartidas em temos de mediatização nos ecrãs 
SIC. Trata-se, ao fim e ao cabo, de uma permuta de siner-
gias: coincidindo os meios com as necessidades. 

Your strength can be seen in your unconditional 
support for the most needy, through ‘SIC Esperança’. 
When did you feel the need to create this institution?

‘SIC Esperança’ came about as a means of coordinating the 
charity activities that SIC had been developing here and there, 
making available its television services for promoting various causes.

I realised that there was the potential to create a structure that 
would centralise these actions, giving them a more sustained nature.

Thus we adopted a methodology: the first step is choosing an 
annual theme to be focused on. Then institutions that operate 
within the scope of the defined theme are contacted. After ana-
lysed and defined, ‘SIC Esperança’ looks for suitable partners to 
realise the projects, giving them media representation on SIC 
broadcast time. At the end of the day this is an exchange of syner-
gies: combining means with needs.

Finally, ‘SIC Esperança’ supervises their implementation, 
making sure that the project is carried out just as it was planned.

This way of working – dynamically and proactively – makes 
‘SIC Esperança’ and its institutions responsible, and gives to 
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Considero que dar um pouco do nosso tempo  
a uma causa, seja política, cultural, desportiva  
ou social, é um dever de cidadania.
 
I believe that giving a little of our time to a cause, 
whether political, cultural, sporting or social, is a 
duty of all citizens.

“

”

partners/sponsors the guarantee of the suitable use of funds and 
contributes to increasing Portugal’s faith in solidarity, ensuring 
that the money is duly forwarded and used in credible institu-
tions and projects.

In spite of your work heading ‘SIC Esperança’, you 
are also part of the ‘Yellow Heart Association’. How 
do you manage to juggle all these different roles and 
activities?

I have always worked with charity institutions and work. I 
believe that giving a little of our time to a cause, whether politi-
cal, cultural, sporting or social, is a duty of all citizens.

In terms of charity, and given the current situation 
experienced in Portugal, do you believe that contribu-
tions and donations will (or are already) falling?

You could say that they go up and down. At this festive time 
of year we are witness to a huge fundraising campaign, which 
demonstrates that it is possible to mobilise people for a cause; espe-
cially when the media is involved.

In truth charity/solidarity continues to be seen from a pater-
nalistic and ‘assistentialist’ viewpoint. It is important to identify 
solidarity with civic commitment and not with a feeling of com-
passion. Thus, showing solidarity is to do with an attitude and 
this is not conditioned by economic crises.

In 2006 you made your first foray into writing, in 
taking part in the book «Seven Women, Seven Stories», 
and thus surprising friends and family. Is literature a 
world that fascinates you?

Finalmente, a SIC Esperança acompanha a sua imple-
mentação, certificando-se de que o projecto está a ser levado 
a cabo de acordo com o planeado. 

Este modo de agir – dinâmico e pró-activo – responsabi-
liza a SIC Esperança e as instituições, oferece aos parceiros/ 
patrocinadores a garantia da boa aplicação dos fundos e con-
tribui para aumentar a confiança dos portugueses na solida-
riedade, garantindo que o dinheiro é devidamente encami-
nhado e aplicado junto de instituições e projectos credíveis. 

Não obstante o seu trabalho à frente da SIC Esperança, 
 também integra a Associação Coração Amarelo. Como 
consegue conciliar esta multiplicidade de cargos e tarefas?

Sempre estive ligada a instituições e ao trabalho social. Con-
sidero que dar um pouco do nosso tempo a uma causa, seja 
política, cultural, desportiva ou social, é um dever de cidadania.  

Em termos de solidariedade social, perante o panora- 
ma actual vivido em Portugal, acredita que os contribu-
tos e donativos vão (ou já estão a) decrescer?

Pode dizer-se que tem picos. Nesta quadra natalícia assisti-
mos a uma enorme campanha de angariação de fundos, o que 
demonstra que é possível mobilizar as pessoas para uma causa. 
Sobretudo se estiverem envolvidos meios de comunicação. 

A verdade é que a solidariedade continua a ser vista sob 
contornos paternalistas e assistencialistas. É importante 
identificar a solidariedade com compromisso cívico e não 
com um sentimento de compaixão. Assim, ser solidário tem 
que ver com uma atitude e isso não é condicionado por 
crises económicas.
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Em 2006 estreia-se na escrita, ao participar no livro 
«Sete Mulheres, Sete Histórias», surpreendendo amigos 
e familiares. A literatura é um mundo que a fascina?

Esse livro resultou de um curso de escrita criativa. Foi uma 
experiência muito interessante, passar de leitora a escritora, 
encher páginas em branco, procurar as palavras adequadas, 
encontrar um ritmo para a narrativa. Gostava de repetir!

Como mulher, quais são os seus cuidados habituais 
para manter a sua feminilidade? 

Duas vezes por semana faço ginástica e uma Pilates. 
Ando muito a pé e pratico golfe. Tudo isto faz-me sentir em 
forma e ter energia para brincar com os meus netos e pegar 
neles ao colo.

Pode dizer-se que joga golfe de uma forma quase 
inata. Quando é que surgiu a paixão por este desporto?

Quando o pinhal que rodeava a minha casa se tornou 
um campo de golfe. Não tive outro remédio senão dedicar- 
-me à modalidade. Em boa hora, porque, hoje em dia, já 
não passo sem esse desporto. Procuro jogar aos fins-de- 
-semana e é o melhor antídoto para o stress, além de que é 
saudável passar 4 horas ao ar livre.

E quais são as suas esperanças para o ano de 2011?
Que as pessoas acreditem que cada uma, à sua escala, 

pode mudar o mundo.

Texto de Text by Patrícia Ramos

This book was the result of a course in creative 
writing. It was a very interesting experience, passing 
from reader to writer, to fill blank pages, to find the right 
words, to find the rhythm for the narrative. I’d like to do 
it again!

As a woman, what do you do normally to 
maintain your femininity?

I go to the gym twice a week and take a Pilates class. 
I walk a lot and play golf. This all makes me feel in 
shape and allows me to have the energy to play with my 
grandchildren and to pick them up.

It could be said that you play golf almost inna-
tely. When did first feel a love for this sport?

When the pine grove surrounding my house became 
a golf course. I had no other option other than to dedi-
cate myself to this sport. At the right time too, because 
today I couldn’t do without this sport. I like to play at the 
weekend and it’s the perfect antidote for stress, besides the 
health factor of spending 4 hours in the open air.

What are your hopes for 2011?
That people believe that they can each, in their own 

way, change the world.

Restantes fotografias gentilmente cedidas por Remaining photographs kindly given by Mercedes Pinto Balsemão
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BRIONI
PRIMAVERA/VERÃO 2011 SPRING/SUMMER 2011

Minimalismo Sofisticado
Sophisticated Minimalism

O estilista Alessandro dell’Acqua propõe para a próxima 
Primavera/Verão uma dualidade de cortes que alterna entre 
uma linha de formas precisas e detalhadas e outra com peças 
repletas de movimentos, predominando a neutralidade de 
cores sobre pequenos apontamentos de um preto intenso 
e de um vermelho coral. A nova colecção da famosa alfaia-
taria italiana, Brioni, atenta a uma mulher ultra feminina.

Fashion designer Alessandro dell’Acqua proposes a duo of cuts 
for next Spring/Summer, alternating between a line of precise 
and detailed forms and another with pieces full of movement, 
with the neutrality of colours predominating over small detailing 
in intense black or coral red. The new collection from tailored 
clothing company Brioni is for women at their most feminine. 
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LOJA MYKITA MYKITA STORE

México de olhos abertos
Mexican Shades

Monterrey, no México, também conhecida como cidade das montanhas por estar rodeada por vulcões extintos, é a 
primeira localidade fora da Europa a receber uma loja da reconhecida marca alemã Mykita. Instalada num novo complexo 
de luxo, ela convive lado a lado com o Habita, um hotel de cinco estrelas que a Wallpaper recentemente nomeou como 
Melhor Novo Hotel de 2010.   

Agustin Landa, arquitecto responsável pelo projecto, construiu uma fachada exterior curva, feita de vidro e madeira 
branca e colorida. No interior, a loja está dividida entre o espaço de vendas, o ateliê e a zona de testes. O expositor é o que 
mais impressiona: tem 12 metros de extensão onde se podem acomodar 500 pares de óculos.

Monterrey, in Mexico, also known as the city of mountains as it is surrounded by extinct volcanoes, is the first place outside Europe 
to welcome a store from recognised German brand Mykita. Located in a new luxury complex, the store rubs shoulders with Habita, 
the five-star hotel recently named by Wallpaper magazine as Best New Hotel 2010.

Agustin Landa, the architect behind the project, built a curved exterior façade, made of glass and white and coloured wood. 
Inside, the store is divided between sales areas, the studio and the test area. The display stand is what impresses the most: 12 metres 
long and holding some 500 pairs of glasses. | www.mykita.comTexto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Mykita
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LOJA PRADA PRADA STORE

Lisboa na Moda
Fashionable Lisbon

A luxuosa marca de moda italiana escolheu a elegante Avenida da Liberdade, em Lisboa, para abrir a sua primeira flag-
ship store em Portugal.

O espaço, com 650 m² divididos ao longo de dois andares, transparece o glamour e sofisticação de cada um das peças 
Prada, possuindo duas entradas e quatro vitrinas expositoras.

Roberto Baciocchi, arquitecto italiano, foi o responsável pela decoração da loja, tendo preservando a historicidade do 
edifício ao manter as majestosas colunas já existentes.

Ao misturar os elementos clássicos da marca com modernos e deslumbrantes balcões de vidro e aço polido, o espaço 
apresenta de forma equilibrada todas as colecções de pronto-a-vestir, acessórios, malas e calçado para homem e mulher. 

Cada área está concertada de modo único e exclusivo, sendo que no primeiro andar se concentram as colecções masculina 
e feminina, com respectivos acessórios e malas. Uma imponente escadaria de mármore negro leva o admirador da Prada ao andar 
inferior onde a colecção de pronto-a-vestir é exposta num ambiente singular revestido em veludo verde e majestosos espelhos.

A intemporalidade do estilo Prada é garantida num espaço distintamente requintado que, através de uma luminosidade 
excepcional, acrescenta um toque de contemporaneidade e renovação a um dos maiores ícones da moda internacional.Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Prada
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The luxury Italian fashion brand has chosen the elegant Avenida da Liberdade in Lisbon to open its first flagship store in Portugal.
The space, with an area of 650 square metres distributed over two floors, reveals the glamour and sophistication of every one of 

the Prada pieces, and features two entrances and four display windows.
Italian architect Roberto Baciocchi was responsible for the store’s decoration, having preserved the history of the building by 

maintaining the existing magnificent columns.
In blending the classic elements of the brand with modern and stunning glass and polished metal counters, the space presents all 

the ready to wear collections, accessories, bags and footwear for men and women in a balanced fashion. 
Each area is planned in an exclusive and unique manner, with the men’s and women’s collections concentrated on the first floor, 

with their respective accessories and bags. An impressive black marble stairway leads the Prada fashionista to the lower floor where 
the ready to wear collection is displayed in a unique setting lined in green velvet and majestic mirrors.

The timelessness of the Prada style is guaranteed in a distinctly refined space, which, through exceptional lighting, adds a touch 
of contemporary flair and renovation to one of the greatest icons of international fashion. | www.prada.com
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TOMMY HILFIGER

O Estilo «Classic American Cool»
The Classic American Cool Style

Tommy Hilfiger esteve em Lisboa para cortar a fita da primeira loja da marca na capital, no Centro 
Comercial Colombo. Por acreditar no poder de compra nacional (mesmo em época de crise), promete, 
para breve, a abertura de novo espaço na Avenida da Liberdade. Mas por enquanto há que deixar crescer 
o “Classic American Cool” que dá o mote criativo à Casa americana.

Demorou 25 anos a estacionar em Lisboa. Passado 
tanto tempo, acredita no sucesso da marca em Portugal?

  Acreditamos que Portugal é um mercado em crescimen-
to no que toca ao retalho de luxo. Antes da abertura desta 
loja estudámos o poder de compra nacional e, mesmo com 
a crise, sabemos que os nossos produtos respondem à ne-
cessidade que os consumidores têm de adquirir roupa ex-
clusiva sem gastar muito dinheiro. Nós, TH, damos respos- 
ta a esse desejo. Não somos muito caros, mas também não 
somos baratos, estamos no patamar ‘’Premium’’ que se ade-
qua a quase todos os tipos de carteira.

O “Classic American Cool” pode ser entendido 
como um rumo da marca?

Bom, o CAC é o carimbo da marca, tudo o que serve 
de guia ao processo criativo. Somos uma marca americana 
que se inspira em ícones nacionais, tendo sempre a bandei-
ra americana como pano de fundo. Começámos por criar 
modelos clássicos e, noutras colecções, até já abordámos a 
temática do “hip-hop”. Agora somos CAC. Se olhar para a 
decoração da loja é fácil de perceber a nossa linha de criação. 
Por exemplo, os jeans de homem que hoje vendemos são 

Na moda, ser criativo não chega. É preciso 
ser o melhor naquilo que se faz.
 
In fashion, being creative isn’t enough. You 
need to be the best at what you do.  

“

”

Tommy Hilfiger was in Lisbon to the cut the ribbon for the first store of the brand in the capital, in the Colombo 
Shopping Centre. Believing in Portuguese purchase power (even during the crisis), he promises in the near future 
to open a new store on the Avenida da Liberdade. But for the moment the “Classic American Cool” that provides 
the creative line for this American label must be left to develop.

It took 25 years to arrive in Lisbon. After so long 
do you believe in the success of the brand in Portugal?

We believe that Portugal is a growth market in terms of 
luxury retail. Before the opening of this store we studied the 
nation’s purchase power and, even with the crisis, we know that 
our products respond to the need that consumers have to purcha-
se exclusive clothing without spending a lot of money. We, TH, 
have responded to this desire. We are not very expensive, but we 
aren’t inexpensive either; we are in the “premium” range, which 
suits almost every kind of pocket.

Can “Classical American Cool” be seen as the 
brand’s signature?

Well, CAC is the stamp of the brand, and serves to guide the 
creative process. We are an American label that finds its inspiration 
in national icons, with the American flag always as a backdrop. We 
began by creating classic models and, in other collections, we have 
also taken on the subject of hip-hop. We are how CAC. If you look 
at the décor in the store it’s easy to understand our creative line. For 
example the men’s jeans that we sell today are inspired by the jeans 
James Dean wore. The women’s trousers were designed for Marilyn 
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inspirados nas que James Dean usava. As calças de mulher 
foram pensadas para Marilyn Monroe e os vestidos podiam 
perfeitamente ser usados por Audrey Hepburn. Tudo isto 
com um “twist” de modernidade, claro.

É comum ouvi-lo dizer que não costuma seguir ten-
dências. É possível vender roupa sem estar atento aos 
desejos dos clientes?

Produzo aquilo que gosto e aquilo que o consumidor 
quer. Pergunto-me sempre ‘’o que é que vai estar “in” na 
próxima estação?’’ e tento responder a esse desejo. Mas faço 
questão de me manter sempre fiel à imagem da Casa e a mim 
próprio. Não seria capaz de criar roupa de que eu não gos-
tasse de vestir. A moda é temporária, o estilo é para sempre.

Está há 25 anos à frente de um negócio de sucesso 
internacional. Qual é o seu segredo?

É sempre difícil gerir um negócio quando se sonha com o 
sucesso. Na moda, ser criativo não chega. É preciso posicio-
nar estrategicamente uma marca, dar-lhe uma identidade que 
a distinga das outras. E, acima de tudo, há que ser o melhor 
naquilo que se faz. É o que queremos todos, ou não?

Texto de Text by Nelma Viana Fotografias gentilmente cedidas por Photographs  gently given by Tommy Hilfiger

Monroe and the dresses could easily be worn by Audrey Hepburn. 
All this with a twist of modernity, of course.

You’re often heard saying that you don’t usually 
follow trends. Is it possible to sell clothes without 
paying attention to the wishes of your customers?

I produce what I like and want the consumer wants. I always 
ask myself what will be ‘in’ next season and I try to respond to this 
desire. But I insist on remaining true to the company’s image 
and to myself. I wouldn’t be able to create clothing that I didn’t 
like to wear. Fashion is temporary, style is forever.

You’ve been at the helm of a successful international 
business for 25 years. What’s your secret?

It’s always difficult to run a business when you dream about 
success. In fashion, being creative isn’t enough. You need to stra-
tegically place a brand, to give it an identity that stands out 
from the rest. And, above all, you have to be the best at what you 
do. That’s what we all want, do we not?

FiveSenses
VisãoSight 
MONTBLANC

O brilho incomparável dos cinco anéis Montblanc, da colecção de alta joalharia La Dame 
Blanche Etoile, exalta fogosamente os olhares mais indiscretos.
Aos três primeiros anéis da linha, de ouro branco e diamantes de 18 quilates, juntam-se mais 
dois elos em ouro cor-de-rosa embelezados com a pureza de uma ágata branca ou o dramatismo 
preto de um ónix. 
Cintilantes, elegantes e intemporais, os cinco anéis La Dame Blance Etoile testemunham peças 
únicas direccionadas para mulheres de carácter forte e feminilidade divinamente sedutora. 
Pura arte e magnetismo visual evidentes em jóias de aparência e design poderosos. 

The incomparable sheen of the five Montblanc rings, from the La Dame Blanche Étoile jewellery 
collection, passionately excites the most indiscreet of glances. 
The first three rings in the range, in white gold and with 18 carat diamonds, are joined by two more 
in pink gold, embellished with the purity of white agate or the drama of black onyx. 
Sparkling, elegant and timeless, the five La Dame Blanche Étoile rings reveal unique pieces aimed 
at strong willed women of divinely seductive femininity.
Pure art and visual magnetism revealed in jewellery of powerful appearance and design.

www.montblanc.com
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AudiçãoHearing
NOVERO

Desafiando o convencional, a Novero cria produtos excep-
cionais ao associar a funcionalidade das melhores tecnolo-
gias a uma beleza incomparável. 
Victoria Pearl é um dos modelos da linha Victoria que res-
peita delicadamente a audição uma vez que engloba um efi-
caz sistema de auricular Bluetooth numa jóia profundamente 
esbelta. Beleza e comunicação reunidas num aparelho ino-
vador e surpreendente.    

Challenging convention, Novero creates exceptional products, 
combining the functionality of the best in technology with un-
rivalled beauty.
Victoria Pearl is one of the models in the Victoria range, which 
delicately respects the hearing since it features an efficient Blue-
tooth earpiece in a very elegant piece of jewellery. Beauty and 
communication combined in an innovative and stunning device.

TactoTouch
LA PRAIRIE 

A classe do caviar a um toque da juventude… O White Caviar Iluminating 
Système, de La Prairie, é um creme activo que reúne uma luminosidade 
ímpar com efectivos benefícios reafirmantes para as peles mais delicadas.
A linha, composta por creme, sérum e sérum para olhos, possui uma acção 
iluminadora e qualidades de firmeza e hidratação graças ao extracto de 
Caviar Imperial Dourado.
O White Caviar Iluminating Système detém, incontestavelmente, poderes 
proactivos que travam futuros sinais de envelhecimento.

The class of caviar and a touch of youth... The White Caviar Illuminating Système 
from La Prairie is an active cream that combines a unique luminosity with effec-
tive firming benefits for more delicate skins.
The range, featuring a cream, serum and eye serum, enjoys an illuminating ac-
tion and firming and moisturising qualities thanks to the Golden Imperial Caviar. 
The White Caviar Illuminating Système contains, without a doubt, proactive 
powers that slow down future signs of ageing.

www.novero.com
www.laprairie.com 
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OlfactoSmell
MARIANNE GUEDIN 

Mestre em fusões aromáticas inesperadas, Marianne Guedin desenvolve essências que impelem o sentido a descobrir a 
viagem de sonho, a flor favorita ou aquela experiência marcante.
A designer francesa, distinguida com o prémio de Designer do Ano em 2006, demarca 14 fragrâncias presentes numa co-
lecção de velas em cera natural. Amande, The Noir, Nuits, Caramel, Jasmin, Orientale e Lagon são alguns dos nomes que 
integram a espirituosa gama de velas perfumadas. 
Percepções aromáticas e coloridas pelos tons vivazes dos desenhos exteriores de cada artigo, ideais para criar um ambiente 
reconfortante na sala, no escritório e na intimidade do quarto. 

Master in unexpected aromatic fusions, Marianne Guedin develops essences that force the senses to discover the dream journey, the 
favourite flower or that telling experience. 
The French designer, distinguished with the Designer of the Year award in 2006, reveals 14 fragrances in a natural wax candle 
collection. Amande, The Noir, Nuits, Caramel, Jasmin, Orientale and Lagon are some of the names with this delightful range 
of perfumed candles.
Aromatic perceptions coloured by the bright hues of the outer designs of each item, ideas to create a comforting atmosphere in your 
living room, office in the cosiness of your bedroom.

PaladarTaste
PIERRE HERMÉ

O gosto caprichoso e ácido de framboesas ajusta-se na perfeição com a suavidade de um 
macio creme de rosas sublimado pelo toque floral de lichias. Para completar o prazer dos 
sabores, a combinação é envolvida por um crocante macarron, tornando esta criação, da 
autoria do mestre francês de pastelaria, Pierre Hermé, num verdadeiro pecado capital.

The capricious and acidic taste of raspberries combines perfectly with the smoothness of a soft rose 
crème underlined by the floral touch of lychees. To complete the pleasure of the flavours, the combi-
nation is wrapped in a crispy macarron, making this creation, from French master pâtissier Pierre 
Hermé, in a truly deadly sin. 

www.marianneguedin.com

www.pierreherme.com
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Mais Tempo, Mais Vida
More Time, More Life

Todos possuímos células de gordura. Mesmo em pessoas 
magras, estas células existem, apenas não estão cheias de 
gordura. Por outro lado, todos temos um número diferente 
de células gordas que rodeiam todo o nosso corpo, uns mais 
do que outros, muitas vezes dependendo da nossa própria 
propensão genética. 

“Uma pessoa pode fazer um regime alimentar de ema-
grecimento que leve realmente à perda de peso corporal, atra-
vés de perda de água e de músculo, mas que tenha pouco re-
flexo na quantidade de gordura perdida”, explica Humberto 
Barbosa e refere que “a gordura mais perigosa é a do abdó-
men e basta uma redução de 3 cm no perímetro abdominal 
para haver uma diminuição imediata no risco de sofrer doen-
ças cardiovasculares e diabetes tipo 2”.

PU
B

We all possess fat cells. Even thin people have these cells, 
but they aren’t full of fat. On the other hand, we all have a 
different number of fat cells that surround our entire body, some 
more than others, often depending on our own genetic makeup.

“A person can stick to a slimming regime that really leads to 
body weight loss, through the loss of water and muscle, but which 
is hardly reflected in the amount of lost fat. When there is no kind 
of specific complementary treatment, which promotes fat loss, this 
fact becomes even more obvious in crash diets, which lead to rapid 
weight loss and no significant loss of body fat.”, explains Humberto 
Barbosa, nutrition specialist and refers that “A reduction of 3cm on 
the waistline is enough to produce an immediate effect on the risk 
of suffering cardiovascular diseases (also through the reduction in 
blood pressure and cholesterol levels) and type 2 diabetes.”.

“As doenças que mais matam no mundo não são o cancro 
e a SIDA, mas sim as doenças cardiovasculares, provocadas 
essencialmente pelo excesso de gordura. Ao eliminarmos o 
excesso de gordura damos, com toda a certeza, um passo 
significativo para vivermos mais anos com mais saúde”.

“The diseases that cause the most deaths 
in the world are not cancer and AIDS, ra-
ther cardiovascular diseases, essentially caused 
by an excess of fat. In removing excess fat we 
take, without a shadow of a doubt, an impor-
tant step towards living for longer and more 
healthily.”

Para tratar a gordura localizada sem recurso a cirurgia, ad-
quiriu o Liposhaper Max para as suas clínicas e desenvolveu 
um novo método de tratamento de gordura localizada em 
geral, mas dando ênfase à gordura abdominal. “A impor-
tância do método Liposhaper Max na redução da gordu-
ra abdominal reside precisamente no facto de este proce-
dimento destruir efectivamente as células de gordura. Ou 
seja, as células não reduzem apenas o seu conteúdo de gor-
dura, porque a membrana do adipócito é efectivamente destru-
ída, provocando o esvaziamento total do seu conteúdo e man-
tendo a célula permanentemente danificada, sem capacidade 
de voltar a armazenar gordura” explica o nutricionista, 
garantindo a segurança deste procedimento. “Isto é conse-
guido sem afectar quaisquer outras estruturas que não sejam 
as próprias células gordas, mantendo intactos os vasos san-
guíneos, todos os tecidos e todas as estruturas circundantes. 
A libertação da gordura das células é lenta e é prontamen-
te metabolizada pelo organismo, sendo uma parte utilizada 
como energia e o restante eliminado pelas vias naturais, tal 
como se de uma vulgar dieta de emagrecimento se tratasse”.

To treat localised fat with non evasive surgery, he purchased 
the Liposhaper Max for his clinics, developing a new treatment 
method for localised fat in general, while focussing on abdomi-
nal fat. “The importance of the Liposhaper Max method in 
redu-cing abdominal fat lies precisely in the fact that this pro-
cedure effectively destroys fat cells. That is to say, through the 
Liposhaper Max cells don’t just reduce their fat content, because 
the membrane of the adipocyte is effectively destroyed, causing the 
total emptying of its content and keeping the cell permanently 
damaged, without the ability to store fat anymore”  the nutri-
tionist explains, guaranteeing the safety of this procedure. “This 
is achieved without affecting any other structures besides the fat 
cells themselves, maintaining blood vessels intact, as well as tissues 
and surrounding structures. The setting free of fat from the cells 
is slow and is quickly metabolised by the body, with part used as 
energy and the rest removed via natural means, as if this were 
a simple diet.”

As well as being an exclusive technology worldwide, and only 
available in the Clínica do Tempo, the Liposhaper Max is more 
that than a simple procedure, it is a complete and multidiscipline 

Humberto Barbosa
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O que é… What it is...

O Liposhaper Max utiliza dois ultra-sons de frequências diferen-
tes, de uma forma precisa e abrangente, não-invasiva.
O primeiro ultra-som de 2,2 MHz faz um pré-aquecimento e prepara
a membrana celular para a aplicação do segundo ultra-som con-
vergente, de 0,12 MHz, que emite energia focalizada sobre os te-
cidos, a profundidade controlada.
Apenas as membranas das células de gordura (adipócitos) são 
rompidas. A pele, vasos sanguíneos, nervos e tecidos conjuntivos 
permanecem intactos.

The Liposhaper Max uses two ultrasounds of different frequencies in a 
precise and all encompassing, non-invasive manner.
The first 2.2 MHz ultrasound preheats and prepares the cellular mem-
brane for the application of the second convergent ultrasound, 0.12 MHz, 
which emits energy focused on the tissues at a controlled depth.
Only the membranes of the fat cells (adipoctyes) are ruptured. The skin, 
blood vessels, nerves and tissues remain intact.

A segurança…  Safety...

É um procedimento seguro, simples, num processo de “entrar e sair”, sem internamento, período de convalescença ou recuperação, sem 
incisões e cortes, sem desconforto ou dor durante e após o tratamento. Não requer anestesia, sedativos ou calmantes.
Esta tecnologia tem sido usada para tratar largos milhares de pessoas em mais de 50 países, sendo a segurança do Liposhaper Max 
comprovada por arbitragem e estudos clínicos independentes, bem como garantida por controlo de qualidade.

This is a safe and simple procedure, in a process of “come in and leave”, with no hospitalisation, convalescence or recovery period, with no incisions 
and cuts, without discomfort or pain during or after the treatment. There is no need for anaesthesia, sedatives or tranquillisers. 
This technology has been used to treat many thousands of people in more than 50 countries, with Liposhaper Max’s safety proved through indepen-
dent assessment and clinical studies, as well as being guaranteed through quality control.

Como actua…  How it works...

Este tratamento baseia-se num processo natural de libertação de 
gordura. Os triglicéridos e os detritos celulares provenientes dos 
adipócitos rompidos são processados pelos meios fisiológicos e 
metabólicos naturais do corpo humano.
O seu percurso de eliminação é o mesmo de um simples processo de 
emagrecimento, não se acumulando gordura no sangue ou no fígado.

This treatment is based on a natural process of freeing fat. The trigly-
cerides and the cell waste coming from the ruptured adipocytes are pro-
cessed through natural physiological and metabolic means in the human 
body. Their removal is the same as a simple slimming process, with no fat 
accumulating in the blood or in the liver.

Imediato rompimento selectivo das células  gordas a uma profundidade controlada 
Immediate selective disruption of fat cells at a controlled depth

O reconhecimento…  Recognition...

A contribuição dada pela Clínica do tempo e pelo Dr. Humberto Barbosa no desenvolvimento desta tecnologia, e os excelentes resul-
tados obtidos com este método fizeram com que em Fevereiro de 2009 a Ultrashape atribuísse à Clínica do Tempo um Certificado de 
Excelência, nomeando ao mesmo tempo o Dr. Humberto Barbosa Consultor Especial pelo seu trabalho clínico pioneiro e investigação 
no campo da nutrição, redução de gordura e anti-envelhecimento. Este Certificado e esta nomeação, pela empresa que criou a tecnologia 
e está presente em 57 países, foram apenas atribuídos à Clínica do Tempo e ao Dr. Humberto Barbosa.

A contribuição dada pela Clínica do tempo e pelo Dr. Humberto Barbosa no desenvolvimento desta tecnologia, e os excelentes resultados obtidos com 
este método fizeram com que em Fevereiro de 2009 a Ultrashape atribuísse à Clínica do Tempo um Certificado de Excelência, nomeando ao mesmo 
tempo o Dr. Humberto Barbosa Consultor Especial pelo seu trabalho clínico pioneiro e investigação no campo da nutrição, redução de gordura e 
anti-envelhecimento. Este Certificado e esta nomeação, pela empresa que criou a tecnologia e está presente em 57 países, foram apenas atribuídos à 
Clínica do Tempo e ao Dr. Humberto Barbosa.

Histalogia demonstrando o imediato rompimento selectivo das células gosdas, e permanecerem intactas as estruturas envolventes tais como vasos sanguínios, nervos e tecido 
conjuntivo após uma sessão de tratamento com esta nova tecnologia. | Histology demonstrated an immediate selective disruption of fat cells, and remains intact the surrounding 
structures such as blood vessels, nerves and connective tissue after a session of treatment with this new technology

CONTROLO UMA SESSÃO DE TRATAMENTO ROMPIMENTO SELECTIVO DE CÉLULAS GORDAS
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Além de ser uma tecnologia exclusiva mundialmente e 
apenas disponível na Clínica do Tempo, o Liposhaper Max 
é mais do que um simples procedimento, é um método in-
tegrado e multidisciplinar que reúne diversas especialidades 
para a eficácia do resultado final. Por isso mesmo, as taxas de 
sucesso de perda de gordura localizada, volume e peso são na 
ordem dos 90 a 95%, calculadas pelo tratamento efectivo de 
mais de 25 mil pessoas na Clínica do Tempo, contabilizado 
em Outubro de 2010.

method that combines various specialities for the efficacy of the fi-
nal result. For this very reason the success rates for loss of localised 
fat, volume and weight are in the area of 90 to 95%, calculated 
in October, 2010, on the effective treatment of more than 25 
thousand people in the Clínica do Tempo. 

Humberto Barbosa insists on recalling the importance of re-
ducing the volume of the tummy to reduce the risk of suffering 
from cardiovascular diseases: “Just three centimetres taken off 
the waistline is needed to immediately reduce the risk of suffering 

Humberto Barbosa faz questão de recordar a importância 
de diminuir o volume da barriga para reduzir o risco de sofrer 
de doenças cardiovasculares: “Bastam três centímetros de re-
dução do perímetro abdominal para diminuir imediatamente 
o risco de sofrer doenças cardiovasculares, e os resultados que 
são alcançados com o Liposhaper Max representam valores 
na ordem dos 10 cm de redução de medidas corporais. E isso 
é conseguido com uma técnica totalmente não-invasiva, sem 
cortes, sangue, anestesia ou dor”. 

from cardiovascular diseases, and the results that are achieved 
with Liposhaper Max represent values of around 10cm taken off 
body measurements. And this is achieved with an entirely non-
invasive technique, without the need for incisions, blood, anaes-
thesia or pain.”
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HUGO BOSS
A sofisticação e glamour do golfe exigem acessórios belos e funcionais. A pensar nos entusiastas deste desporto, a Hugo 
Boss desenhou um exclusivo saco de golfe.
Com sete compartimentos muito versáteis, este saco possui um bolso central que abriga os tacos, enquanto as bolas ficam 
armazenadas numa bolsa lateral e os tees numa divisão revestida a borracha. Para além dos compartimentos extra para 
guardar um guarda-chuva ou uma toalha de mão, a Hugo Boss pensou igualmente no conforto do transporte ao acolchoar 
a parte traseira e ao aplicar uma alça dupla, que permite carregar a bolsa como uma mochila. O saco de golfe possui ainda 
um duplo pé dobrável para apoio no chão durante a partida. 

The sophistication and glamour of golf demand beautiful and functional accessories. With fans of this sport in mind, Hugo Boss has 
designed an exclusive golf bag.
With seven very versatile compartments, this bag features a central pocket that stores the clubs, while the balls are kept in a side 
pocket and the tees in a rubber lined compartment. Besides the extra compartments for storing an umbrella and a hand towel, Hugo 
Boss had also thought about carrying comfort, by padding the rear part and adding double straps, allowing you to carry the bag like 
a rucksack. The golf bag also features a foldable leg stand for support on the ground as you stop during play.

www.hugoboss.com

Quintessence
Villas&Golfe

Villas&GolfePortugal | 124 Villas&GolfePortugal | 125



Villas&GolfePortugal | 127

LOUIS VUITTON CITY GUIDES 2011
Viajar pelas mais famosas cidades internacionais ao sabor das notas mais luxuosas e genuínas de célebres personalidades, 
como o pianista Boris Berezovsky e a sua adorada Moscovo.  
Seguindo esta premissa, a Louis Vuitton oferece uma edição de guias de bolso, impressos em papel de bíblia, com seis 
novos destinos a descobrir, como Beirute, Salónica, Oxford, Palma, Porto Cervo, Gstaad e Courchevel.
Os admiradores da marca podem deliciar-se a (re)visitar as grandes metrópoles europeias, mas também Nova Iorque, Tóquio, 
Los Angeles e Quioto, fazendo percursos originais com visões criativas sobre a moda, o design, as artes e a gastronomia. 

Travelling through the most famous international cities to the tune of the most luxurious and genuine notes by famous personalities, 
such as pianist Boris Berezovsky and his much loved Moscow.
Following this premise, Louis Vuitton offers a publication of pocket guides, printed on bible paper, with six new destinations to dis-
cover, including Beirut, Thessaloniki, Oxford, Palma, Porto Cervo, Gstaad and Courchevel.
Admirers of the brand can delight in (re)visiting the major European metropolises, as well as New York, Tokyo, Los Angeles and 
Kyoto, embarking on original tours with creative insights into fashion, design, the arts and gastronomy.

www.louisvuitton.com
© Louis Vuitton / Philippe Jumin

OMEGA
Não contente com o lançamento do Omega Seamaster Aqua Terra XXL Small Seconds, a marca suíça de relógios apresenta 
uma edição limitada do modelo em duas versões distintas – ouro branco e ouro rosa de 18 quilates.
Ambos os relógios se destacam por uma impressionante marcação em esmalte branco, pelos ponteiros vintage azuis e 
logótipos clássicos da Omega, determinando uma peça verdadeiramente intemporal. A designação XXL reflecte-se no 
mostrador de 49,2 mm de diâmetro. O Omega Seamaster Aqua Terra XXL Small Seconds Limited Edition é à prova de água 
até 150 metros, e está circunscrito a 88 modelos em ouro branco e a 88 em ouro rosa. 

Not content with the launch of the Omega Seamaster Aqua Terra XXL Small Seconds, the Swiss watch brand presents a limited 
edition of the model in two different versions – 18 carat white or pink gold.
Both the watches stand out for their impressive white enamel marking, for their vintage blue hands and the classic Omega logos, 
creating a truly ‘timeless’ piece. The XXL in the name refers to the 49.2-mm diameter watch face. The Omega Seamaster Aqua 
Terra XXL Small Seconds Limited Edition is waterproof up to 150 metres and is limited to just 88 models in white gold and 88 
in pink gold.

www.omegawatches.com
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JOHN RICHMOND FOR MEN
Para homens inconformados, repletos de confiança e que vivem segundo as suas próprias regras, John Richmond For Men 
é o perfume certo. Uma fragrância singular que estimula os sentidos, pulsando com energia como uma música muito 
vibrante. Notas frementes de bergamota, com aditivos de gengibre, pimenta, melancia, âmbar, entre outros. 
Um aroma elegante que se prolonga na embalagem discreta, com pequenos efeitos brilhantes e intrigantes transparências 
sobre um intenso fundo negro. Um magnífico eau de toilette cuja linha se completa com um sumptuoso bálsamo para after 
shave e gel de banho.

For nonconformist, ultra confident men who live life to their own rules John Richmond For Men is the right perfume. A unique 
fragrance that stimulates the senses, pulsing with energy like highly vibrant music. 
Exciting notes of bergamot are joined by touches of ginger, pepper, watermelon, and amber, amongst others.
An elegant aroma that extends to the discreet packaging with sparkling effects and intriguing see-through parts on a dark black 
background. A magnificent eau de toilette the range of which is complemented by a sumptuous after shave balsam and bath gel.

www.yamaha.com

BEOLAB 8002
Tecnologia, design e funcionalidade são os in-
gredientes das bem sucedidas colunas Band & 
Olufsen. Numa reedição dos modelos Beolab 
6000 e Beolab 8000, a empresa dinamarquesa
reveste as inigualáveis colunas esguias com 
um desempenho sonoro ainda mais sur- 
preendente. Para maximizar a componente 
acústica, a Beolab 8002 possui um novo am-
plificador de 2 x 125 watts, novas e inovadoras 
unidades de excitadores e uma grelha de arre-
fecimento mais pequena graças à amplificação 
ICEpower. Disponíveis em preto, cinzento-
-escuro, vermelho, azul e prateado, as novas 
colunas garantem a elegância e o requinte de 
uma tecnologia de som ao mais alto nível. 

Technology, design and functionality are the in-
gredients of the highly successful Bang & Olufsen 
loudspeakers. In a reissue of the Beolab 6000 and 
Beolab 8000 models, the Danish company dresses 
the unrivalled slender loudspeakers with an even 
more astounding sound performance. To maxi-
mise the acoustic component, the Beolab 8002 
features two dedicated 125 watt ICEPower am-
plifiers, ensuring smaller cooling vents, and the 
innovative Adaptive Bass Linearisation protec-
tion circuit. Available in black, dark grey, red, 
blue and silver, the new loudspeakers ensure the 
elegance and the sophistication of a sound tech-
nology of the highest level.
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YAMAHA VMAX
Foi há 15 anos que a Yamaha e a Hermés se uniram para desenhar a famosa motorizada Virago. Hoje, as duas grandes 
casas reúnem-se e revelam a nova VMAX, uma duas rodas eloquente que combina na perfeição os avanços tecnológicos da 
Yamaha com a mestria dos artesãos Hermés. 
Em resultado, o assento, o tanque, o guiador e as coberturas dos faróis são totalmente revestidas a couro de búfalo, uma 
pele muito resistente, naturalmente impermeável, fácil de limpar e que confere o toque desportivo a esta motorizada. 
Os estofos em couro, em harmonia com os retrovisores e escape em alumínio escovado, reforçam a esculturalidade de um 
objecto original.

15 years ago Yamaha and Hermés joined forces to design the famous Virago motorcycle. Today the two major companies have come 
together once again to reveal the new VMAX, a sleek bike that perfectly combines advanced technology from Yamaha with fine 
craftsmanship from Hermés.
The result features a seat, tank, handlebar and lamp covers entirely in buffalo leather, a very tough and naturally waterproof hide, 
easy to clean adding a sporty side to this motorcycle.
The leather upholstery, in harmony with the brushed aluminium rear-view mirrors and exhaust pipe, reinforce the sculptural qua-
lity of this original object.  

www.yamaha.com



Citation Ten

SUPERAR 
TODOS OS 
ALCANCES

  

Surpassing the 
Unsurpassable
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Apesar de sucessor do Cessna Citation X, os numerais romanos não fazem justiça ao 
novo Citation Ten, o The Ten.

Voa vertiginosamente mais rápido que o seu antecessor, tem um interior completamente reinventado e um cockpit ab-
solutamente revolucionário.

Superando o Citation X, anterior recordista de velocidade, o Citation Ten aumentou 391 km a velocidade cruzeiro 
graças aos novos motores Rolls Royce e a uma aerodinâmica notável.

Dilatando a fuselagem do avião, a cabine recebeu mais espaço para os bancos reclináveis e para um avançado sistema 
de manutenção da cabine, com luz ambiente ajustável e grandes áreas de arrumação.

Tecnologicamente, o Citation Ten também supera todos os convencionalismos com exclusivos sistemas de navegação: 
Garmin Avionics, garantindo a segurança exigida a um dos mais eficientes jactos já criados.

Despite being the successor of the Cessna Citation X, Roman numerals don’t do justice to 
the new Citation Ten – The Ten.

It flies vertiginously quicker than its predecessor; its interior has been fully reinvented; and its cockpit is absolutely revolutionary.
Overtaking the Citation X, the former speed record holder, the Citation Ten has added 391 km to the cruising speed thanks to 

new Rolls Royce engines and impressive aerodynamics.
Stretching out the fuselage of the plane, the cabin has been given more room for the reclining seats and an advanced cabin main-

tenance system, with adjustable background lighting and large storage areas.
In terms of technology the Citation Ten has also gone beyond convention with exclusive Garmin Avionics navigation systems, 

ensuring the safety demanded from one of the most efficient jets ever created.

www.cessna.com | Texto de text by  Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por photographs by Cessna Aircraft Company



Ocean Pearl

 PÉROLA 
FLUTUANTE

  

Floating Pearl

The daring lines of the stunning Ocean Pearl make of this luxury yacht an exceptional  
refuge in which to enjoy immense and endless crystal-clear waters and set off in search of undis-
covered idyllic coastlines. 

This nautical treasure from YachtPlus stands out not only for the amount of space it has – 30% more interior and exterior space 
in comparison with any other boat in its category -, but also, and more importantly, for the quality of the same. Spacious rooms with 
large windows combined with inspiring open air terraces blend harmoniously bringing life to a unique quality of light.

The main areas of the yacht benefit from exceptional views to the front section, highlighted by the Master-Owner suite, which 
features two private verandas facing forwards. The extended 180º view from the boat’s main saloon makes the space feel even larger 
and for those inside it provides a delicious sensation of lack of restrictions and freedom.

As linhas audazes do supremo Ocean Pearl fazem deste luxuoso iate um refúgio privi-
legiado para desfrutar de imensas e infindáveis águas cristalinas e partir ao encontro de paradisíacas 
costas desconhecidas.

Este tesouro náutico da YachtPlus distingue-se, não só pela quantidade de espaço disponível – mais 30% de espaço 
interior e exterior comparativamente a qualquer outro barco da sua categoria –, mas, sobretudo, pela qualidade do mesmo. 
Amplas divisões de janelas rasgadas aliadas a inspiradores terraços ao ar livre fundem-se harmoniosamente dando vida a 
uma luminosidade fora do comum.

As principais áreas do iate beneficiam de excepcionais vistas para a parte dianteira, com destaque para a suíte Master-
-Owner, que conta com duas varandas privadas para a frente. A vista alargada de 180º graus que pode ser contemplada do 
salão principal do barco confere-lhe uma imensa amplitude e, aos que o habitam, uma deleitosa sensação de desimpedi-
mento e liberdade.
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Composto por quatro decks genuínos, esta pérola oceânica de 41 metros de compri- 
mento oferece 533 m2 de espaço habitável, incluindo cinco suítes para 12 hóspedes e uma tri-
pulação de sete pessoas.

A cumplicidade entre a arquitectura e construção do italiano Rodriquez Cantieri Naval e o contemporâneo e visionário 
design da Foster + Partners resultam em interiores acolhedores e num magnífico espaço exterior que fazem deste barco um 
espaço ideal para receber famílias e crianças, garantindo total exclusividade e conforto em alto-mar. A absoluta privacidade 
dos hóspedes é salvaguardada com uma escada que divide a área dos convidados e a ala da tripulação.

Deslizando de forma exímia por mares inexplorados, o Ocean Pearl simboliza um novo conceito de iate de luxo do 
século XXI, desafiando os mais destemidos à descoberta de um novo mundo flutuante no qual a rota é traçada ao sabor 
do vento.

Composed of four genuine decks, this 41-metre oceanic pearl offers 533 square metres of  
living space, including 5 suites for 12 guests and a crew of seven members.

The close relationship between architecture and construction of the Italian Rodriquez Cantieri Naval and the contemporary and 
visionary design  from Foster + Partners result in inviting interiors and in a magnificent exterior space that make of this boat the 
ideal space to welcome families and children, ensuring total exclusivity and comfort on the high seas.

The complete privacy of guests is guaranteed by a staircase dividing the guest area and the crew wing.
Gliding exceptionally over unexplored waters, the Ocean Pearl symbolises a new concept in 21st-century luxury yacht, challeng-

ing the most courageous to discover a new floating world in which the course is determined by nothing but the wind.

www.yachtplus.com
Texto de text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias gentilmente cedidas por photographs kindly given by YachtPlus
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Mercedes-Benz SLS AMG

Natureza desportiva
Sporty by Nature
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Há contemporaneidade, corridas velozes e ousadia no novo automóvel da Mercedes-Benz. O SLS AMG, de longo capot 
e traseira curta, atinge a incrível velocidade de 317km/h e acelera dos 0 aos 100km nuns impressionantes 3,8 segundos. 

O carácter desportivo do Mercedes-Benz SLS AMG atinge o apogeu nas portas asa-swing, mas está também presente 
no painel interior central inspirado no design da aviação, no painel de instrumentos com acabamentos em sombra de prata 
e no motor AMG de 6,3 litros V8 Engine. 

O sistema de som desenvolvido pela AMG em parceria com a Bang & Olufsen merece igualmente destaque graças à 
sua alta qualidade tecnológica e ao traçado exclusivo. O som pode ser direccionado com precisão para o condutor, para 
o passageiro ou para o centro do habitáculo, e a iluminação do painel de instrumentos ajuda a tornar o interior do SLS 
AMG verdadeiramente singular.

There is contemporary style, fast races and daring in the new Mercedes-Benz. The SLS AMG, with its long bonnet and short 
rear, reaches an incredible speed of 317 km/h and can accelerate from 0 to 100 km/h in an impressive 3.8 seconds.

The sporty character of the Mercedes-Benz SLS AMG reaches its zenith in the swing-wing doors, but it is also present in the central 
interior panel inspired by aviation design, in the dashboard with “silver shadow” finishes and in the 6.3 litre, V8 engine.

The sound system developed by AMG in partnership with Bang & Olufsen is also worthy of mention given its high technological 
quality and exclusive design. The sound can be precision adjusted to the driver, to the passenger or to the centre of the interior, while the 
lighting of the instrument panel helps turn the inside of the SLS AMG into a truly unique setting.

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira
Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Daimler AG, Mercedes-Benz 
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«O Hino de Angola, intitulado Angola Avante, foi oficial 
e publicamente entoado pela primeira vez, em Luanda,  às 0  
horas do dia 11 de Novembro de 1975, há 35 anos, num momento ímpar da nossa  
História. (…) Conquistada a Independência, foi alcançado um objectivo, realizado 
um sonho. Apenas um, porque o objectivo maior era a construção de uma pátria livre, 
soberana e próspera»

Recepção Oficial do 35º aniversário da Independência de Angola

Celebrar a Liberdade
Celebrating Freedom

«Angola’s national anthem, entitled Angola Avante, was officially 
and publically played for the first time in Luanda, at Midnight, on November 
11th, 1975, 35 years ago, at a unique moment in our history. (...) With independence conquered, 
a goal was achieved, a dream came true. Just one, because the greater goal was the construc-
tion of a free, sovereign and prosperous nation.»

Foi deste modo que Marcos Barrica, embaixador de Angola em Portugal, se dirigiu aos 
inúmeros convidados que recebeu no Convento do Beato, em Lisboa, durante a recepção oficial 
comemorativa dos 35 anos da Independência de Angola.  
Numa celebração emocionada da liberdade e da paz vivida pelo povo angolano, estiveram presentes diversas individuali-
dades políticas, sociais e económicas portuguesas, angolanas e também internacionais.
Maria Barroso, Isaltino Morais, Almeida Santos e António Marinho Pinto foram algumas das pessoas que partilharam, 
em conjunto com outros chefes de Estado e embaixadores, a alegria de um país que se mostra optimista perante o futuro.
Porque «Hoje, mais do que esperança, a criação de uma Angola renovada é uma certeza.», acrescentou o diplomata  
Marcos Barrica.
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It was with these words that Marcos Barrica, Angolan ambassador to Portugal spoke to the 
many guests  he welcomed in the Covento do Beato, in Lisbon, during the official reception commemorating 
35 years of Angola’s independence.
In an emotional celebration of freedom and of the peace experienced by the Angolan people, many were present, including assorted 
political, social and economic names from Portugal, Angola and elsewhere.
Alongside other heads of state and ambassadors, Maria Barroso, Isaltino Morais, Almeida Santos and António Marinho Pinto were 
some of the people to share in the happiness of a country that is optimistic about the future.
Because «Today, more than just hope, the creation of a renewed Angola is a certainty,» diplomat Marcos Barrica added.
 
Texto de text by Patrícia Ramos | Fotografias de photographs by Pedro Vilela

Especialista em Nutrição e Longevidade | Specialist in Nutrition and Longevity 
Fundador da Clínica do Tempo | Founder of the Clínica do Tempo

A Saúde alimenta-se!
Por muito que se diga, nunca é demais reforçar a ideia de que uma boa alimentação, racional e equilibrada, é a 

base indispensável a uma boa saúde. Assim sendo, aprender a comer deveria ser uma preocupação tão grande como 
manter o corpo activo e saber conviver com o stress quotidiano.

Durante milhares de anos o homem viveu do que a Natureza fornecia, directamente, sem intermediários. A quanti-
dade de alimentos disponíveis também condicionava o tipo de alimentação que se fazia, normalmente pouco abundante. 

Apesar de a fisiologia humana ao nível alimentar ser a mesma que existia há 50 mil anos, o certo é que o tipo 
de alimentação se alterou drasticamente, com incidência nos últimos cem anos. E um século não chega para que o 
organismo se adapte a uma alteração tão brusca no tipo de alimentação praticado. Ou seja, o nosso corpo continua 
a precisar dos mesmos nutrientes, mas não os recebe em quantidade suficiente com os novos hábitos alimentares. 

A necessidade de uma alimentação adequada como factor de saúde e longevidade é o fundamento da minha 
escolha pela especialidade da Nutrição Ortomolecular. O objectivo primordial da Teoria Ortomolecular consiste 
em restaurar um ambiente ecológico óptimo para as células do nosso organismo, conseguido pela correcção dos 
desequilíbrios e deficiências ao nível molecular, tendo por base a bioquímica individual. 

O conceito da Nutrição Ortomolecular visa restabelecer a concentração óptima de nutrientes e micronutrientes 
nas células, ao nível de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, enzimas e hormonas fun-
-damentais e imprescindíveis ao equilíbrio do organismo. Só assim é possível existir saúde e prevenir doenças, pelo 
que a reposição desta estabilidade.

Eat yourself Healthy!
As much as it gets said, it’s never too much to strengthen the idea that a good, sensible and balanced diet is the vital 

basis to good health. As such learning to eat should be as important a concern as keeping the body active and knowing how 
to live with daily stress.

For thousands of years man has lived from what nature has provided, directly and without intermediaries. The quantity 
of food available also conditioned the kind of diet enjoyed and was usually not plentiful.

Despite human physiology remaining the same in terms of diet as it was 50 thousand years ago it is certain that eating 
habits have changed drastically, especially in the last 100 years. A century is not enough for the body to adapt to such a 
sudden change in the diet practiced. That is to say, our bodies continue to need the same nutrients, but it doesn’t get them 
in sufficient amounts with new eating habits.

The need for a suitable diet as a factor in good health and longevity provides the reason for me choosing the speciality of 
Orthomolecular Nutrition. The prime aim of Orthomolecular Theory lies in restoring an ideal ecological environment for 
the cells in our body, achieved through the correction of imbalances and deficiencies on a molecular level, using individual 
biochemistry as a base.

The concept of Orthomolecular Nutrition aims to re-establish the ideal concentration of micronutrients in the cells, in 
terms of vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, enzymes and hormones fundamental and indispensable for 
the balance of the body. Only then can health exist and prevent illnesses, making the reestablishment of this cellular stability 
essential, and also for optimising any conventional medical treatment.

www.clinicadotempo.pt | Parede: +351 21 458 85 00 | Lisbon: +351 21 316 32 00

A Opinião de Humberto Barbosa Opinion



Golfe no Brasil

O OÁSIS 
DOS GREENS

  

Golf in Brazil
An Oasis of Greens
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No início era a timidez. Um ou outro campo de golfe nas principais cidades, poucos 
praticantes e um quase desconhecimento da modalidade. Depois veio o pulsar do Brasil e com ele 
o aumento do número de golfistas e de campos. Actualmente, existem cerca de 25 mil jogadores e mais de 130 campos de 
golfe, com tendência para aumentar. Nada de espantoso se olharmos para as condições naturais que o país oferece para a 
prática da modalidade: paisagens incríveis, uma geografia ímpar e um clima invejável. 

O Terravista Golf Course, em Trancoso, na Bahia, é um dos melhores campos de golfe do país. Tem 18 buracos e está 
rodeado por praias de areia branca, águas cristalinas e vegetação atlântica. Imperdíveis são também o Búzios Golf Club & 
Resort, o Campo de Golfe Costa do Sauípe, o Gávea Golf & Country Club, o Campo de Golfe Comandatuba e o Quinta 
da Baroneza Golfe Clube. Todos de 18 buracos são, na sua maioria, construídos por arquitectos de renome, em paisagens 
que se equilibram entre a serra e a praia, as raposas e os tamanduás.

To start with it was shyness. One or two golf courses in the major cities, few golfers and almost ignorance of the sport. Then came 
the Brazilian wave and with it an increase in golfer and course numbers. Today there some 25,000 players and more than 130 
golf courses, and the number is on the rise. It’s hardly surprising when you look at the natural conditions offered by the country for 
practicing this sport: incredible landscapes, a unique geography and an enviable climate.

The Terravista Golf Course in Troncoso, in Bahia, is one of the best golf courses in the country. This 18-hole course is surrounded 
by white sandy beaches, crystal clear waters and Atlantic vegetation. Other unmissable courses include Búzios Golf Club & Resort, 
Costa do Sauípe Golf Course, Gávea Golf & Country Club, Comandatuba Golf Course and Quinta da Baroneza Golf Club. These 
18-hole courses are, for the most part, designed by renowned architects, in landscapes that blend mountains and beaches, foxes and 
anteaters.

Texto de text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de photographs by Manuel Teixeira
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A celebrar o 20º aniversário, o mais reconhecido torneio de golfe para amadores – 
Audi quattro Cup – encerra o ano de 2010 com um final mundial na deslumbrante ilha 
da Sardenha, em Itália.

Ao longo de 765 torneios de apuramento, foram mais de 80 mil os jogadores que mostraram o seu melhor nos mais 
desafiantes greens de todo o mundo. 

Durante dois dias de competição Kim Yeon Gul e Lee Chan, da Coreia do Sul, sagraram-
-se vencedores do desafio no grupo A com um handicap de 0-13, seguindo-se, no grupo B, 
o triunfo de Pei Yuhe e Li Meng, da China, com um handicap de 14-36.

Os participantes da equipa nacional, Josué Coelho e Tiago Luís, classificaram-se na 25ª 
posição do grupo B. 

As rochas ladeadas pelo mar embelezam inconfundivelmente o Pevero Golf Club, consi-
derado um dos mais bonitos e difíceis campos do Mediterrâneo, tendo por isso sido eleito 
como o palco do torneio.

Em 2011, a Audi vai voltar a percorrer os melhores campos de golfe nacionais para 
apurar pares para a Final Nacional e, consequentemente, determinar o par vencedor para 
participar na Final Mundial Audi quattro Cup na China.

To celebrate its 20th anniversary the leading amateur golf tournament – the Audi quattro 
Cup – ended the year of 2010 with a world final on the stunning island of Sardinia, in Italy.

The sea flanked rocks add memorable beauty to the Pevero Golf Club, considered one of the most beautiful and difficult courses 
in the Mediterranean, and thus chosen to host the tournament.

Over the 765 qualification rounds, more than 80 thousand players gave their very best on the most challenging of the world’s 
greens and fairways.

During two years of competition Kim Yeon Gul and Lee Chand, from South Korea, achieved first place in Group A with a 
handicap of 0-13, followed by, in Group B, the triumph of Pei Yuhe and Li Meng, from China, with handicap of 14-36.

Participants from the Portuguese qualifications, Josué Coelho and Tiago Luís, ended the event in 25th position in Group B.
In 2011 Audi will return to the finest courses in Portugal for qualifying rounds to the national final, thus determining the  

winning pair to take part in the Audi quattro Cup World Final to be held in China.  

Audi quattro Cup 2010

Final Comemorativa
Commemorative Final
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The arid landscape of the desert didn’t stop Martin 
Kayner from becoming European Golfer of the Year at the 
last tournament of 2010, the Dubai World Championship. 
At the wheel of the powerful BMW X6 xDrive50i, which 
stylishly and without difficulty overcame desert and dunes, 
Kaymer played to achieve a career-long dream. The Dubai 
tournament was the last of 49 golf tournaments hosted in 
over 20 different countries, held to find the best golfer in  
Europe and in the world.

www.bmw-golfsport.com

Torneio de Golfe BMW
Vitória alemã com muito estilo
Very Stylish German Victory

A paisagem árida do deserto não impe- 
diu Martin Kaymer de se sagrar Golfista 
Europeu do Ano no último torneio de 2010, o Dubai 
World Championship. Ao volante do poderoso BMW X6 
xDrive50i, que ultrapassou sem dificuldades e com estilo 
deserto e dunas, Kaymer jogou para cumprir o sonho de 
uma carreira. O torneio do Dubai seguiu-se a 48 torneios 
de golfe em mais de 20 países diferentes, disputados para 
encontrar o melhor golfista da Europa e do mundo.
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