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Flying
Ethereal, volatile, one moment gently levitating, the next flitting around, acrobatically cutting through the skies. Flying, 
this desire that first begins to show during childhood, inhabiting dreams: both open-eye and closed-eye.
Flying has always been one of the great dreams of humanity. First came balloons, then the zeppelins, followed by aeroplanes, 
from the most primitive to their contemporary replacements packed with modern technologies.
As the experience of flying is one of the dreams to recur the most, those in the know say that as this concerns something that in 
reality is beyond our physical capabilities, it symbolises events that our beyond our grasp or that you have strong and creative 
mind that isn’t limited to conventions and imposed rules.
And this is just it: creativity, imagination. We don’t need wings, or to lift our feet off the ground to fly.
Flying is feeling the sensation of being alive on your skin, without the cares that take up so many of our thoughts. It is closing 
your eyes and sharing the sky with the birds, free from routines and the stuttering of every day. It is travelling, by boat, by 
car, by plane, always flying, even if we don’t take flight.
Dear readers, welcome aboard the 59th issue of Villas & Golfe. Forget your belt, forget about any restrictions and prepare 
yourself for takeoff with us!
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Voar
Etéreos, voláteis, ora levitando docemente, ora volteando, acrobaticamente rasgando os céus. Voar, esse desejo que 
começa a manifestar-se na infância, habitando os sonhos: os dos olhos abertos e os dos olhos fechados.
Voar sempre foi um dos grandes sonhos da humanidade. Primeiro vieram os balões, depois os zepelins, a seguir os 
aviões, desde os mais primitivos até aos contemporâneos, repletos de modernas tecnologias.
Sendo a experiência de voar um dos sonhos mais recorrentes, dizem os entendidos que, por se tratar de algo que, na 
realidade, vai além das nossas aptidões físicas, simboliza eventos que estão acima das nossas capacidades ou então que 
se possui uma mente forte e criativa, que não está limitada a convenções e regras impostas.
E é isso mesmo: criatividade, imaginação. Não precisamos de asas, nem sequer de levantarmos os pés do chão, para voarmos.
Voar é sentir na pele a sensação de estar vivo, sem os receios que tanto nos prendem. É fechar os olhos e partilhar o 
céu com os pássaros, livres da rotina e da gaguez dos dias. É viajar, de barco, de automóvel, de avião, sempre a voar, 
mesmo que não levantemos voo. 
Caros leitores, bem-vindos a bordo desta que é a 59ª edição da Villas & Golfe. Sem cintos, sem quaisquer restrições, 
preparem-se para voar connosco!
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EDITORIAL

Na imensidão de azul, em que o mar e o céu se encontram, um labirinto de formas 
verdes apresenta-se ao olhar, à medida que o avião vai descendo e fica mais próximo da terra. São formações 
rochosas, ilhas, mais de 300, a transbordar de verde no seu cume.

90
In the immensity of blue, in which the sea and the sky become one, a labyrinth of green 

shapes comes into view as the plane makes its descent towards the earth. These are rocky formations, islands, more 
than 300 of them, bubbling over with green at their peak.
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Guimarães
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Um logótipo humano, composto por 
2012 crianças, com 12 anos de idade, 
foi um dos inúmeros eventos que têm vindo 
a assinalar a fase de aquecimento da Guimarães 2012.

Muitos mais se seguirão até ao arranque oficial de 
um vasto programa que contempla diversas actividades 
culturais ao longo do próximo ano e que, a par da cidade 
de Maribor, na Eslovénia, vão levar a cultura a toda a 
Europa e a todo o Mundo.

Guimarães readquire assim um protagonismo único, 
muito além da sua insubstituível importância histórica.

Como lugar de vivências e cultura, em 2001, o cen-
tro histórico do «Berço da Nação» foi eleito Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO. Será inevitável um 
(re)descobrir as ruas e calçadas, as arcadas e praças por 
onde convivem memórias do passado com as gentes do 
presente com anseios pelo futuro. Descendo a medieval 
Rua de Santa Maria, deparamo-nos com as sacadas que 
enleiam a Praça de Santiago e a Praça de Oliveira onde 
se pode admirar a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 
e o Padrão do Salado. Em harmonia, o centro da cidade 
engrandece-se com o Largo do Toural, sem esquecer 
também o actual Museu Paço dos Duques, exemplo da 

Replicadamente designada como «cidade berço», Guimarães não se resume ao local 
onde Portugal nasceu. Antes porém assume-se como um espaço onde nasce e renasce cultura.

É por entre os seus montes e vales, dominados pela Serra da Penha, que se revela a imponente magnificência e histo- 
ricidade do Castelo de Guimarães, outrora palco da independência nacional. Na actualidade, vemos a sua inigualável beleza 
como ponto de partida para Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012.

Repeatedly referred to as the «cradle city», Guimarães is much more than just the place where 
Portugal was born. It stands rather as a space in which culture is born and reborn.

Amongst its hills and valleys, dominated by the Serra da Penha, we find the impressive magnificence and historicity of the  
Castle of Guimarães, onetime stage of national independence. Today we see its unrivalled beauty as a starting point for Guimarães,  
European Capital of Culture 2012.

Fotografia cedida por Photograph given by Guimarães 2012

Fotografia cedida por Photograph given by Guimarães 2012
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arquitectura senhorial quatrocentista e casa dos Duques de Bragança. Em 
permanente consonância, a tradição histórica e o presente cultural que a cidade defende 
evidenciam-se no Centro Cultural Vila Flor. Um dos mais significativos espaços culturais da cidade que 
premiou a preservação do antigo Palácio de Vila Flor, anexando contornos de modernidade e jovialidade 
ao deter dois auditórios, um café-concerto e uma sala de exposições.

Hoje em dia, são estes os marcos eleitos pelos vimaranenses para socializar e conviver, não só segundo os  
ideais mais eruditos da arte e da cultura, mas também de acordo com os modelos mais populares, ligados 
ao lazer, tradições e festividades.

Largo do Toural, without also forgetting the current Paço dos Duques Museum, 
an example of 15th century stately architecture and the house 
of the Dukes of Braganza. Remaining in continuous harmony, the historic 
tradition and the cultural present that the city defends can be seen in the Vila 
Flor Cultural Centre. One of the most important cultural venues of the city, which has rewarded 
the preservation of the old Vila Flor Palace, joining modern and fun contours to provide two au-
ditoria, a concert café and an exhibition room.

Today, these are the artistic and cultural landmarks the people of Guimarães choose in which 
to socialise and meet up, not only for the more erudite sides to art and culture, but also for the more 
popular side, of leisure, tradition and festivities.

A human logo, comprised of 2012 12-year-olds, was one of the many events signalling the 
warm-up phase for Guimarães 2012.

Many more will take place until the official kickoff of a vast programme featuring various cultural activities throughout the coming 
year and which, alongside the city of Maribor, in Slovenia, will bring culture to the whole of Europe and the whole of the world. 

Guimarães thus reacquires a unique lead role that joins its irreplaceable historical importance. 
Given its status as a place of experiences and culture, the historic centre of the «Cradle of the Nation» was elected a UNESCO 

World Heritage Site in 2001. And so you can’t but (re)discover its streets and cobbled lanes, its arcades and squares in which memo-
ries of the past and people of the present mingle with concerns for the future. Heading down the medieval Rua de Santa Maria, 
we come across the balconies that line the Praça de Santiago and the Praça de Oliveira where you can marvel at the Church of 
Nossa Senhora da Oliveira and the Padrão do Salado monument. Harmoniously, the centre of the city grows in stature with the 
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  atraem cada vez mais serviços e instituições, gerando um novo pólo de saberes e mudanças. A 
par disso, o Estádio D. Afonso Henriques e a sua moderna envolvente, como a Cidade Desportiva, apelam à participação 
activa das gentes de Guimarães em animadas acções desportivas.

As constantes dicotomias entre o passado e o presente, o antigo e o novo, a História e a modernidade fazem de  
Guimarães uma cidade cuja singularidade será destacada e enaltecida ao longo de todo o próximo ano. Projectos que já 
fazem emergir, deste berço nacional, a cultura de e a todos os cantos do mundo, tal como a Feira Afonsina e os workshops 
Life Choices, a decorrer já em Setembro e integrados no programa de Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012.

The University of the Minho and the Avepark – Guimarães Science and Tech-
nology Park attract increasing numbers of services and institutions, creating a new hub of 
knowledge and change. Besides this the Dom Afonso Henriques Stadium and its modern surroundings, such as the 
Cidade Desportiva (Sports City), invite the people of the city to take part in energetic sporting activities. 

The continuing dichotomies between the past and present, the old and the new, history and modernity, make 
of Guimarães a city with a singularity that will be highlighted and praised throughout the coming year. Projects 
that already propel culture from and to every corner of the world from this national cradle, such as the Afonsina 
Fair and the Life Choices Workshops, taking place this September and part of the Guimarães, European Capital of 
Culture 2012 programme. | www.guimaraes2012.pt

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca e Paulo Pacheco
 

Fotografia de Photograph by João Correia de Sá
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As declarações dos Ministros das Finanças e da  
Economia no que toca à previsão do não crescimento 
português nos próximos nove trimestres e da não dimi-
nuição da taxa de desemprego, assim como o aumento 
do número de professores sem contrato e com horário 
zero, poderão começar a abalar a áurea de confiança que 
parecia envolver este novo Governo?

O Governo está em funções há cerca de dois meses e 
os portugueses sabem que será sempre um Executivo con- 
denado a decisões muito impopulares, muitas delas impos-
tas pelo Memorando ajustado com FMI, EU e BCE.

Nestes termos, o que tem afirmado o ministro das  
Finanças corresponde às previsões mais realistas, ainda que 
muito pesadas. O mesmo se dirá da necessidade de cortar 
despesas com docentes. Claro que as perspectivas apontadas 
são impopulares. Mas qualquer Governo que estivesse em 
funções neste período histórico teria de se sujeitar a essa 
impopularidade. Por outras palavras, no que respeita a dizer 
a verdade e a tomar as medidas impostas pela gravíssima  

Could the declarations made by the Finance and 
Economy Ministers concerning the prediction of zero 
growth in Portugal in the coming nine quarters and 
the non reduction in unemployment, as well as an 
increase in the number of teachers working without 
a contract and with “zero timetable”, start to shake 
the air of confidence, which seemed to surround this 
new government?

The government has been in power for about two months 
and the Portuguese know that it will always be a government 
condemned to making very unpopular decisions, many of 
them imposed by the Memorandum settled with the IMF, the 
EU and the ECB.

In this light, the statements made by the Finance Minister 
correspond to more realistic, even if very harsh predictions. 
The same can be said of the need to cut expenses for teach-
ers. Of course the perspectives indicated are unpopular. But 
any government in power during this historic period has to 
be subject to such unpopularity. In other words, with respect 

Marcelo Rebelo de Sousa

«A solução tem de ser mais 
Europa e nunca menos Europa»
«The solution has to be more 
Europe and never less Europe»
Numa altura em que o mundo parece viver momentos históricos importantes, com o colapso da União 
Europeia tal como a conhecemos e a dívida externa abismal dos Estados Unidos a afectar a economia 
mundial, fomos ouvir o mais importante opinion maker português. Marcelo Rebelo de Sousa fala de tudo 
isto, mas também da política interna e dos primeiros meses de governação de Passos Coelho. Aplaude a 
honestidade e as medidas impopulares, mas aponta o dedo quando o tema é a não taxação extraordinária 
do capital, em oposição ao imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal dos portugueses. 

At a time in which the world seems to be going through important historic moments, with the collapse of the European 
Union as we know it and the abysmal foreign debt of the United States affecting the world economy, we speak with 
one of Portugal’s most important opinion makers. Marcelo Rebelo de Sousa ruminates on all of this and on internal 
politics, as well as the first months of the Passos Coelho government. He applauds honesty and unpopular measures, 
but points the finger when the subject is the extraordinary non-taxation of capital, as opposed to the extraordinary tax 
on the Christmas bonus of the Portuguese.
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situação de crise que vivemos, ser-se impopular pode não 
querer dizer comprometer a confiança dos portugueses. 
Pode mesmo, se erros maiores não ocorrerem, significar 
maior confiança em quem não mente nem omite e faz o que 
tem de ser feito. 

Relativamente à sobretaxa aplicada ao Subsídio de 
Natal, foi recentemente levada uma proposta à Assem-
bleia da República no sentido de os dividendos serem 
também taxados, proposta chumbada pelo Governo. 
Como é que se explica aos portugueses que terão que 
dar parte do seu subsídio de Natal, mas que os lucros 
dos grandes rendimentos não terão qualquer taxação?

Neste ponto, entendo que o Governo e a sua maioria 
andaram mal. Podiam ter advogado uma taxa que não agra-
vasse a relutância de muitos investidores em apostarem em 
Portugal neste momento. Mas oporem-se a que o capital 
contribuísse para o esforço de superação da crise, quando o 
trabalho é tão sobrecarregado, constituiu um manifesto erro 
político e uma flagrante injustiça. 

Como vê o desfecho do caso BPN? Acha que as ex-
plicações dadas pela Secretária de Estado do Tesouro 
relativamente à escolha do BIC em detrimento do NEI 
foram claras?

As explicações dadas têm pontos fortes: o Montepio  
apenas queria comprar balcões, não o banco, e o NEI  

to telling the truth and taking measures imposed by the des-
perately serious moment of crisis we are experiencing, being  
unpopular doesn’t necessarily imply jeopardising the con-
fidence of the Portuguese. It could even mean, if no major  
mistakes are made, improved confidence in those who do not 
lie or hide things and do what needs to be done.

With respect to the surtax to be made on the 
Christmas Bonus, a proposal was recently made to 
the Assembly of the Republic implying that divi-
dends should also be taxed. This proposal was re-
jected by the government. How can we explain to the 
Portuguese why they will have to give away a part of 
their Christmas bonus, but that the profits of large 
revenues will not be subject to any taxation?

In this matter, I believe that the government and its ma-
jority acted poorly. They could have advocated a tax that does 
not aggravate the reluctance of many investors to invest in 
Portugal at the moment. But to refuse that capital should 
contribute in the effort to overcome the crisis, when work is 
so overburdened, represents a clear political mistake and a  
blatant injustice.

What is your opinion of the outcome of the BPN 
case? Do you think that the explanations given by the 
State Secretary of the Treasury concerning the choice 
of BIC instead of NEI were clear enough?

pretendia pagar a prazo e suscitava questões de capacidade 
financeira e de gestão. No entanto, levantam interrogações 
acerca dos termos finais do acordo com o BIC e, para muitos, 
haveria mais razões, além das apontadas. Nomeadamente, 
motivos de interesse nacional, ligados com outras privati- 
zações, nas quais Portugal quereria atrair o capital angolano. 
Para já, o essencial é que termine com uma história triste, 
desde a, no mínimo, original gestão e estranha distracção do 
Banco de Portugal até à forma lamentável como o Governo 
anterior adiou decisões e criou o caldo que obrigou a Troika 
a forçar o Estado a fazer em dois meses o que poderia estar 
feito há dois anos… Deus queira que se apure, no final, que 
foi a melhor solução. 

O objectivo da cimeira europeia de 21 de Julho era 
travar a pressão dos mercados sobre as dívidas europeias 
e evitar o risco de contágio a Espanha e Itália. Mas os 
juros exigidos aos dois países continuam a aproximar-se 
de níveis incomportáveis. A Europa poderia ter tomado 
outras medidas para evitar esta pressão?

Poderia, não! Deveria ter tomado! E as que tomou  
deveriam ter sido tomadas mais cedo. Das que não tomou 
ainda avultam o reforço mais significativo do Fundo de  
Estabilização, a garantia de maior flexibilidade efectiva da 
sua intervenção nos mercados, a abertura a emissões de títu-
los de dívida europeus, a decisão incontroversa de apoiar a 
criação de agência de rating europeia. E, mais genericamen-
te, uma estratégia global que signifique uma antecipação 
dos acontecimentos ou, pelo menos, uma resposta rápida, e 
não uma reacção sistematicamente tardia.

O chefe de Governo finlandês e o próprio Durão 
Barroso já vieram manifestar a sua enorme preocu- 
pação com a crise em Itália e Espanha. O pedido de ajuda  
espanhol e italiano serão inevitáveis? 

Um sinal de que a resposta dada até agora pode não 
ter sido suficiente e de que há dúvidas quanto à capacidade  
grega de mudar de vida e cumprir a sua parte na relação 
com FMI, EU e BCE é a subida recorrente de juros italianos 
e espanhóis. Note-se que ao que fica dito acresce a estra-
nha atitude das agências de rating, no sentido de dispor por  
cotejo com outras dívidas públicas, como a norte-americana. 
Repare-se que esta dívida continua a merecer ratings máxi-
mos, apesar de bater todos os recordes, só porque uma lei 
aumentou o limite para tal dívida.

Regressando a Itália e Espanha, este tempo morto até 
eleições já marcadas, na segunda, e com apodrecimento go-
vernativo, na primeira, não ajuda. Espero e desejo, contudo, 
que não tenha de haver qualquer pedido de ajuda da parte 
de ambos os Estados. 

A acontecer esse pedido de ajuda serão precisos, pelo 
menos, 788 mil milhões de euros para os dois países. O 
Fundo de Estabilização Europeu conta com pouco mais 

The explanations given have strong points: Montepio only 
wanted to buy branches, not the bank, and NEI aimed to 
pay in time and aroused issues of financial and management 
capacity. However, they raised questions as to the final terms of 
the agreement with BIC and, for many, there were more rea-
sons, beyond those laid out. In particular, motives of national 
interest, connected with other privatisations, in which Portugal 
hoped to attract Angolan capital. For now, what counts is 
that this sad story is brought to an end, from the, to put it 
mildly, original management and strange distraction of the 
Bank of Portugal, to the lamentable manner with which the 
former government delayed decisions and created the soup 
that obliged Troika to force the state to do in two months what 
it could have done two years ago...Let us pray that that in the 
end we have the best solution.

The aim of the European Summit on July 21st was 
to slow down market pressure on European debt and 
to avoid the risk of contagion to Spain and Italy. But 
the interest demanded of the two countries continues 
to reach unbearable levels. Could Europe have taken 
other measures to avoid this pressure?

Not could, rather should have taken! And those it took 
should have been taken earlier. Of those not taken, there still 
looms the more significant strengthening of the Stabilisation 
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Fund, the guarantee of greater effective flexibility of its inter-
vention in markets, openness to issuing European bonds, and the 
uncontroversial decision to support the creation of a European 
rating agency. And, in more generic terms, an overall strat-
egy that implies the anticipation of events or, at least, a quick 
response, and not simply an overdue reaction. 

The head of the Finnish Government and Durão 
Barroso himself have both spoken of their major con-
cern with the crisis in Italy and Spain. Is the request 
for Spanish and Italian help inevitable?

A sign that responses made until now cannot have been 
sufficient and that there are doubts as to the Greek capacity 
to change its lifestyle and fulfil its part in its relationship 
with the IMF, the EU and the ECB, is the recurring rise in  
Italian and Spanish interests. In addition to what has been 
said we have to note the strange attitude of rating agencies, in 
comparison that is with other public debts, such as that of the 
US. See how this debt still enjoys maximum ratings, despite 
having broken all debt records, just because a law raised the 
limit for the debt.

Returning to Italy and Spain, this ‘dead’ time until the 
called elections, secondly, and with putrefaction of the govern-
ment, primarily, doesn’t help. I hope and I wish, however that 
neither state has to make any request for help.

If this request for help was made at least 788 
billion Euros would be needed for these two coun-
tries. The European Stabilisation Fund only has a lit-
tle over 400 billion Euros. Is the European Union  
becoming increasingly a community in debt?

As I said, I hope and wish that such as request never  
happens. The basic problem is, however, much larger that the 
obvious insufficiency of the fund. It is a problem of strategy, 
which is the same as saying a lack of European leadership. 
The solution has to be more Europe and never less Europe and 
the dissolution of the Euro zone. The explicit dissolution or 
implicit dissolution, with regular exits.

And what is your opinion of the latest market  
developments?

The last few days have helped confirm and caused ma-
jor reflection on the near future. The volatile nature of the 
financial situation, closely related to the lack of confidence, 
uncertainty and the resulting speculation. The structural 
fragility of the USA, concerning public and foreign debt. The 
provisional nature of the political agreement recently hatched 
only to last until the presidential elections. The duplicity of  
rating agency criteria in the judging the USA and other 
economies, such as European ones – an even more obvious  
duplicity in some of the agencies, with public interventions 
made by important names, such as Buffett, with a known  
connection to the sector, trying to help Obama and his precarious 
position at the moment. The animosity of German political and  
governmental sectors against the result of the July Summit 

de 400 mil milhões de euros. A União Europeia está a 
tornar-se, cada vez mais, uma comunidade em dúvida?

Como disse, espero e desejo que esse pedido não se ve-
rifique. O problema de fundo é, porém, mais vasto do que 
a notória insuficiência do Fundo. É um problema de estra-
tégia, que o mesmo é dizer de falta de liderança europeia. 
A solução tem de ser mais Europa e nunca menos Europa e 
dissolução da zona do euro, dissolução explícita ou dissolu-
ção implícita, com saídas pontuais. 

E que diz à evolução mais recente dos mercados?
Os últimos dias permitiram confirmar ou suscitar refle-

xões importantes para o futuro mais próximo. A volatilida-
de da situação financeira, muito associada a desconfiança, 
incerteza e decorrente especulação. A fragilidade estrutural 
dos EUA, no tocante a dívida pública e externa. A provi-
soriedade do acordo político de curto prazo engendrado 
apenas para durar até às eleições presidenciais. A duplici-
dade de critérios de agências de rating no julgamento dos 
EUA e de outras economias como as europeias – duplicidade 
essa mais evidente ainda quanto a algumas das agências, 
com intervenções públicas de protagonistas de peso, como  
Buffett, com conhecida ligação ao sector, tentando ajudar 
Obama e a sua precária posição nestes dias. A animosidade 
de sectores políticos e governativos alemães contra o saldo da 
Cimeira de Julho e a intervenção de emergência do BCE, 

comprando dívidas públicas europeias mais expostas para 
evitar subidas de juros e de risco. A paralisia dos líderes  
europeus na execução das decisões da Cimeira. A insuficiên-
cia da aludida cimeira e das respectivas conclusões. A divisão  
na União Europeia perante a crise vivida, adensando a  
incerteza e a desconfiança dos investidores.

Em suma, um Agosto cheio de sinais de debilida-
des europeias. E, também, da revelação dos problemas  
fundamentais dos EUA, agitando bolsas e colocando duas 
interrogações. Está o Ocidente a ficar como o Japão, votado 
a uma crise duradoura de lideranças e a um endividamento 
impensável décadas atrás (pergunta de um The Economist)? 
Estamos um pouco como há 80 anos, ainda no meio de 
uma série de recessões, de que só sairemos daqui a meia 
dúzia de anos? Isto, claro, com outros mecanismos, que per-
mitem reconduzir depressão a recessão, mas indicando que 
a saída efectiva da crise iniciada em 2007-2008 passa por 
mudanças estruturais ainda não concretizadas...

A solução encontrada pelos americanos para evitar o 
incumprimento foi aumentar o tecto de dívida. O que 
convenceu as agências de rating, mas não os chineses, 
que dizem que a tendência da dívida americana é agra-
var-se. Se a maior economia do mundo cai, quais serão 
as consequências? 

and the emergency intervention of the ECB, buying more ex-
posed European public debts to avoid rises in interest and risk. 
The paralysis of European leaders in making decisions at the 
Summit. The insufficient of this summit and the respective 
conclusions. The division of the European Union in light of 
the crisis being experienced, increasing investor uncertainty 
and lack of confidence. 

Overall, an August packed with signs of European  
weaknesses. And also of the revelation of fundamental  
problems in the USA, causing stock exchanges to worry 
and posing two questions. Is the West becoming like Japan,  
dedicated to a lasting crisis of leaderships and to indebted-
ness unthinkable just decades ago (a question posed by The  
Economist)? Are we a little like 80 years ago, still in the  
middle of a series of recessions, which we will only come out 
of half a dozen years from now? This, of course, with other 
mechanisms, which allow depression to lead back to recession, 
but indicating that the effective end to the crisis begun in 
2007-2008 involves structural changes not yet made...

The solution found by the Americans to avoid 
debt failure was increasing the debt ceiling. This con-
vinced the rating agencies, but not the Chinese ones, 
which say the American debt trend is worsening. If 
the world’s largest economy falls, what consequences 
can we expect?
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The USA is not falling. Nor will it tomorrow, or the day 
after. But it is allowing itself to do the opposite of what it 
demands of others, in particular Europe. With the obvious  
coverage of the rating agencies. It is not falling, rather creating 
a climate so that essential components of the international 
financial system can collapse. Which will have terrible conse-
quences for us all. Americans included.

Do you still follow the tradition of taking novels 
on holiday with you? What books have you chosen 
this time?

Some novels. Like Lustrum by Robert Harris, The  
Lacuna by Barbara Kingsolver, the Romance do Gramático, 
by Ernesto Rodrigues, and Ela cantava fados, by Fernando 
Sobral. Plus a biography and some political, economic and 
social essays.     

Texto de Tex by Andreia Barros Ferreira 

Os EUA não estão para cair. Nem amanhã, nem depois 
de amanhã. Mas estão a permitir-se fazer o oposto do que 
exigem aos outros, designadamente europeus. Com a co-
bertura óbvia das agências de rating. Eles não caem, mas 
criam o clima para que componentes essenciais do sistema 
financeiro internacional possam baquear. O que será, a  
confirmar-se, de temíveis consequências para todos.  
Americanos incluídos.

A tradição de levar romances para as férias mantém-
-se? Que livros levou desta vez?

Romances, alguns. Como Lustrum, de Robert  
Harris, A Lacuna, de Barbara Kingsolver, O Romance do  
Gramático, de Ernesto Rodrigues, ou Ela cantava fados, de  
Fernando Sobral. Mais uma biografia e uns ensaios políticos,  
económicos e sociais. 

“EUA: «Eles não caem, mas criam o clima 
para que componentes essenciais do sistema 
financeiro internacional possam baquear. O que 
será, a confirmar-se, de temíveis consequências 
para todos. Americanos incluídos»
 
USA: «It is not falling, rather creating a 
climate so that essential components of the 
international financial system can collapse. 
Which will have terrible consequences for 
us all. Americans included.»  

”



Villas&GolfePortugal | 24

Floating House

Refúgio à 
beira rio 

  

Riverside Refuge
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Havia um desejo acima de todos os outros: olhar o coreano Rio Han de cima, 
vê-lo serpentear por entre as montanhas verdejantes. Depois, a vontade de construir uma 
casa que ficasse perto da cidade, mas que a escondesse, revelando apenas as delícias da Natureza. Começava 
assim, do sonho de um casal coreano, a nascer a Floating House. 

Hyunjoon Yoo, arquitecto, pegou nesse sonho e transformou-o numa casa de quase 200m2, que privilegia, 
sobretudo, a ligação com o exterior que a circundei-a. Das suas enormes janelas em vidro e das suas varandas 
alteadas vê-se o tal rio, largo, em baixo, mas também uma enorme extensão de verde, que começa nos jardins da 
casa e se alastra por montanhas sem fim. Há toda uma sensação de leveza a acompanhar o olhar, o que faz com 
que o nome desta casa coreana não pudesse ser mais adequado. É que, de facto, das suas paredes quase se flutua. 

There was one wish above all others: to look over the Korean River Han from above, and 
watch it as it winds its ways through verdant mountains. Then there was the desire to build a house that is 
close to the city, but which hides it, revealing solely the wonders of nature. This is how the creation of the Floating House began, from 
the dream of a Korean couple. Architect Hyunjoon Yoo, grabbed this dream and turned into a house measuring almost 200 square 
metres, which, more than anything else, favours the connection with the outside world all around it. From its huge windows and its 
lofty verandas, you can see the wide river far below, and also a vast expanse of green, which begins in the gardens of the house and 
which extends out into the endless mountains. There is an overall feeling of lightness accompanying your eye, making the name of 
this Korean house very apt. Indeed, you almost float from its walls.
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Despite its straight lines outside, the Floating 
House’s interior is made of circular lines that 
make it appear larger than it really is. The communal 
space, such as the bathroom and the changing room, are concen-
trated in the centre of the house; to the east we find one of the  
bedrooms and the large living room is located in the west of the 
building, fully facing the Han. Circular lines are extended to the 
terrace of the house, where there is a garden so that you can see the 
river from an event higher position.

The transparent areas of the house achieved by the windows  
are one of the elements that make this house unique. In the  
bathroom, for example, there is a large window that allows you to look at  
the garden and the sky as you take a shower, while between the 
kitchen and the study there is another, small window, connecting 
the two spaces.

Apesar de recta por fora, a Floating House é feita, no interior, de linhas circulares que a 
fazem parecer maior do que realmente é. Os espaços comuns, como o quarto de banho e o quarto de vestir, 
estão concentrados no centro da casa; a Este fica um dos quartos e a grande sala de estar está situada a Oeste, totalmente 
virada para o Han. Linhas circulares que se estendem ao terraço da casa, onde há um jardim para que se possa ver o rio de 
uma posição ainda mais elevada. 

As transparências, conseguidas através das janelas, são um dos elementos que tornam esta casa única. Na casa de banho, 
por exemplo, há uma grande janela que permite olhar o jardim e o céu enquanto se toma um duche, enquanto que entre a 
cozinha e a sala de estudo há uma outra, pequena, a ligar os dois espaços. 



A cor negra usada na construção exterior dá-lhe um ar de magnificência, mas esta é na 
verdade e acima de tudo uma casa de família. É por isso que, para além do edifício principal, foi erguida 
uma casa de hóspedes, de cerca de 60m2, que serve para receber a filha do casal coreano e a sua família, e um grande jardim 
com piscina para que as crianças, netos do casal coreano, se divirtam em dias de bom tempo. No fundo, para que também 
elas flutuem…

The black colour used in the exterior construction gives it an air of magnificence, but this is 
in actual fact and primarily a family home. For this reason, a guest house has been built alongside the main building, 
measuring 60 square metres, which is used to welcome the Korean couple’s daughter and her family, and a large garden with a 
swimming pool, so that the children, the couple’s grandchildren, can have fun when the weather is fine. Basically, so that they too 
can float... | www.hyunjoonyoo.com 

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de Photographs by Hyunjoon Yoo Architects   
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Porto Private

EssêncIA 
MODERnA

  

Modern Essence
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Absolutamente minimal, contemporânea e repleta de frescor… Assim é a Villa Porto 
Private, localizada em Leça do Balio, no Porto.

Num total de 3 mil m², os verdejantes espaços verdes, complementados com um court de ténis, invadem naturalmente 
os interiores da prestigiada villa, conferindo luminosidade e vivacidade às duas amplas salas de estar e à majestosa casa  
de jantar.

Em agradável união com o ambiente exterior, a Porto Private frui de cinco desafogadas suites, arquitectadas de forma 
extraordinária no segundo andar da residência.

O carácter moderno reflecte-se igualmente no ambiente leve e descontraído proporcionado em redor da cristalina pis-
cina exterior, disposta ao longo de toda a habitação. 

Um ginásio privativo e uma segunda piscina interior são outros dos atributos que conferem à Villa Porto Private uma 
essência contemporaneamente ímpar e modernamente original. 
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Promoção exclusiva | Exclusive sales promotion
Lic. AMI n.° 7946  | Contactos/Contacts:  +351 229 021 601 | geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu

®

Totally minimal, contemporary and packed with freshness...This is Villa Porto Private,  
located in Leça do Balio, in Oporto.

Over a total of three thousand square metres, the lush green areas, complemented by a tennis court, naturally invade the interiors 
of this prestigious villa, providing light and life to the two generous living rooms and to the majestic dining room.

In successful combination with the outdoor environment, the Porto Private enjoys five spacious suites on the second floor of the 
property, each boasting stunning design.

The modern feel is also reflected in the light and relaxed setting created around the crystal clear outdoor swimming pool, developing 
the whole length of the property.

A private gym and a second pool, this time indoors, are other features that provide the Villa Porto Private with a contemporarily 
unique and modern essence.

Fotografias de Photographs by Abel Andrade

A Competitividade
Tem sido dito e redito que existe um problema de falta de competitividade na economia portuguesa e que seria necessário 

apostar-se no Sector de Bens Transaccionáveis, aumentando-se a produtividade e reduzindo-se os custos comparativos.
Só que tal não se apresenta fácil a curto e médio prazos se, entretanto, não negociarmos com os nossos parceiros comuni-

tários um regime favorável, em matéria de incentivos fiscais e financeiros, que contemple os sectores tidos como estratégicos, 
de acordo com um modelo de desenvolvimento que assente nas vantagens competitivas dinâmicas.

Sectores como os do Mar, das florestas (associado ao papel e à pasta de papel), do Turismo, dos têxteis, calçado e vestuário, 
dos componentes de electrónica e do “software” deveriam ser contemplados nesse regime preferencial, potenciando as vanta-
gens competitivas que já apresentamos.

Por outro lado, seria conveniente renegociar a metodologia de obtenção de fundos estruturais, uma vez que não estamos 
em condições de comparticipar em projectos de investimento, por razões que se prendem com o que se convencionou designar 
de restrição orçamental.

Até ao presente, a Comissão Europeia tem vindo a considerar a comparticipação uma questão de princípio, com base 
no argumento de que não se apresenta justo concentrar nos contribuintes dos restantes países Europeus o esforço finan- 
ceiro a efectivar.

Mas, se se admitir que o montante global previsto para Portugal não deve ser aumentado, antes diminuído o número e a 
dimensão dos projectos a financiar, então, nesse caso, o argumento invocado não colhe e criamos as condições para um pleno 
aproveitamento dos sobreditos fundos estruturais.

Quanto aos juros da dívida, agora contraída junto do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, temos que ser realistas.
Antes de provarmos que estamos, verdadeiramente, a cumprir o Memorando, não faz sentido colocar a questão da renegociação.
Começar a exigir a renegociação sem ter prestado provas, não faz sentido e jamais será considerado aceitável pelos 

nossos credores.
Nem mais, nem menos...

Competitiveness 
It has been said and said again that there is a problem of lack of competiveness in the Portuguese economy and that we need to invest 

in the tradable goods sector, increasing productivity and reducing comparative costs.
It’s just that this doesn’t appear easy in the short and medium term if, however, we do not negotiate a favourable regime with our EU 

partners, in terms of tax and financial incentives, which considers the sectors that are seen as strategic, in accordance with the development 
model that is based on dynamic competitive advantages.

Sectors such as the sea, the forests (associated with paper and wood pulp), tourism, textiles, footwear and clothing, electronic compo-
nents and software should be included in this preferential regime, enabling the competitive advantages we have just presented.

On the other hand, it would be favourable to renegotiate the methodology behind obtaining structural funds, since we are not in any 
condition to take part in investment projects, for reasons to do with what is commonly referred to as budgetary restrictions.

Until now the European Commission has come to consider co-partnership a question of principle, based on the argument that it 
doesn’t appear fair to concentrate the financial effort to carry out on contributions from the remaining European countries.

But if it is admitted that the overall amount expected for Portugal should not be increased, rather reducing the number and size of 
projects to finance, then, in this case, the argument mentioned doesn’t hold and we create the conditions for the full use of the aforemen-
tioned structural funds.

As to debt interest, now agreed with the European Financial Stabilisation Fund, we have to be realistic.
Before proving that we are truly fulfilling the Memorandum, it makes no sense to bring up the issue of renegotiation. 
Starting to demand renegotiation without proving yourself makes no sense and will never be considered acceptable by our creditors.
Nothing more, nothing less...

A Opinião de António Rebelo de Sousa Opinion
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Artur Barrio, Prémio Velásquez 2011

Romper os limites
Pushing the Boundaries

Passou grande parte da sua carreira a tentar romper barreiras na arte, lutando contra as visões demasiado 
conservadoras dos críticos e júris de arte. Mas agora, ironicamente, Artur Barrio, artista plástico português 
radicado no Brasil, vence o Prémio Velásquez 2011, o equivalente nas artes ao Prémio Cervantes. Um sinal 
que as suas continuadas tentativas de mostrar ao mundo que a arte não é sempre bonita nem tem que estar 
dentro das quatro paredes de um museu pode ter dado os seus frutos. 

He has spent much of his career pushing the boundaries of art, struggling against the overly conservative views 
of art critics and juries. But now, ironically, Artur Barrio, Portuguese artist living in Brazil, has been awarded 
the Velásquez Prize 2011, the art equivalent of the Cervantes Prize. This is a sign that his continued attempts to 
show to the world that art isn’t always beautiful and doesn’t have to be within the four walls of a museum has not 
been in vain.

No seu Manifest, de 1970, disse ser contra os 
prémios, os júris e os críticos de arte. E agora recebe o 
Prémio Velasquez 2011, atribuído pelo Ministério da 
Cultura espanhol. É um prémio ao qual não dá valor ou 
a sua visão alterou-se?

Esse prémio foi uma surpresa total; não sabia que estava 
concorrendo a um prémio. É um reconhecimento do meu 
trabalho e por esse lado não deixa de ser uma honraria. 

Mas acho que o mundo não mudou e a minha crítica é 
válida até hoje. É uma contradição, sim. Podia ter recusado 
o prémio, mas acho que recusar seria uma falta de visão em 
relação ao meu trabalho e à importância dele. E se alguém 
me reconhece publicamente, não posso dizer que não. 
Significa que o trabalho transcende a pessoa. Só nunca ima-
ginei que [o reconhecimento] fosse em vida.

Os 500 sacos de plástico com sangue, unhas e lixo 
espanhados pela baixa do Rio de Janeiro na década 
de 70 são apenas um exemplo das Situações que cria. 
Fá-lo para interagir com o público, para que ele tenha 
contacto com a vida real. O que pretende para além dis-
so? Intervir no mundo, torná-lo diferente?

In your Manifest, in 1970, you said that you were 
anti prizes, juries and art critics. And now you’ve 
been given the Velásquez Prize 2011 by the Spanish 
Ministry for Culture. Is this a prize worthless 
to you, or have your views changed?
This prize was a complete surprise; I had no idea I was com-
peting for an award. It is recognition of my work and so it 
has to be taken as an honour. But I think that the world has 
not changed and my critique is still valid today. True, this is 
contradictory. I could have refused to accept the award, but I 
feel that declining it would show a lack of vision with relation 
to my work and to its importance. And if someone publically 
gives me recognition, I cannot say no. This means that the 
work transcends the person. I just never imagined that [such 
recognition] would be part of my life.

500 plastic bags with blood, nails and rubbish scat-
tered throughout Rio de Janeiro city centre in the 
1970s is just one example of the situations you create. 
You do this to interact with the public, for them to 
be in contact with real life. What is your aim besides 
this? To intervene in the world, make it different?
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Yes, the intention, in that particular case, was to change the 
view that is held of art, because that wasn’t considered art. 
This was my intention, for such ordinary things or so surpris-
ingly beyond museums, or galleries, could be seen as art, or 
even kept as art.

In the beginning of your career you produced your 
art in the streets. Today you still don’t have a studio, 
but you have exhibited in galleries, in major exhibi-
tions, such as Documenta, the São Paulo Biennial and 
the Venice Biennial. How can someone who creates 
on the spot adapt himself to this kind of organisation?
This was a major problem, because I do my art outdoors, I 
don’t have a studio – I did have one, but a storm washed it 
away and so I understood that I do not work in closed spaces. 
But opportunities were coming my way and I had to present 
my work with the same intention and creativity as if it were 
outdoors. Today I do not present predetermined projects of 
what I will do. I create in the moment. And this is a freedom 
I achieve with relation to my work, but which creates a flaw: 
if you are entirely free to do what you want, your creation can 
atrophy under this freedom.

Did your time spent in Angola when you were very 
young awaken in you this need to make people reflect 
on the Third World?
Yes. My father, in Portugal, had a factory there in Vale do Ave 
and we went to Angola for a short period, about six to eight 
months. The boat trip, the stopover in São Tomé and Príncipe, 
the arrival in Luanda, the train to the country’s interior, the 
contrast between the modern buildings in Luanda with Lobito 
and the deep interior... It was a very different world to what I 
was used to in Famalicão and in Oporto. It was a positive shock, 
the contact with another culture and other peoples. Afterwards, 
the trip to the island of Madeira, with such deep blue waters. 
The return to Portugal, the trip to Brazil. Leaving the half-light 
of Salazar’s dictatorship.

Sim, a intenção, naquele caso, era mudar a visão que se 
tem da arte, porque aquilo não era considerado arte. Foi 
essa a minha intenção, que coisas tão vulgares ou tão sur-
preendentemente fora do museu, ou das galerias, pudessem 
ser vistas como arte ou até mesmo guardadas como arte. 

No início da sua carreira criava nas ruas. Hoje, con-
tinua a não ter um ateliê, mas já expõe em galerias, em 
grandes mostras, como a Documenta, a Bienal de São 
Paulo e a Bienal de Veneza. Como é que um homem que 
cria na hora se adapta a este tipo de organizações?

Esse foi um grande problema, porque eu crio na rua, 
não tenho ateliê - tive um, mas veio uma chuvada que o 
levou e então eu compreendi que não trabalho em espaços 
fechados. Mas foram surgindo as oportunidades e eu teria 
que apresentar o meu trabalho com a mesma intenção e 
criatividade como se fosse na rua. Daí a interferência nas 
paredes dos museus e nas galerias que arriscaram apresentá--
-lo. Hoje não apresento projectos pré-determinados do que 
farei. É no momento que crio. E essa é uma liberdade que 
eu consegui em relação ao meu trabalho, mas que cria um 
senão: se você tem toda a liberdade de fazer, a criação pode 
atrofiar-se perante essa liberdade. 

Terá sido a sua passagem por Angola, ainda muito 
jovem, que o despertou para esta necessidade de provocar 
a reflexão em relação ao Terceiro Mundo?

Sim. O meu pai, em Portugal, tinha uma fábrica ali em 
Vale do Ave e nós fomos a Angola, por um período curto, 
uns seis ou oito meses. A viagem de navio, a passagem 

por São Tomé e Príncipe, a chegada a Luanda, o comboio 
para o interior do país, o contraste entre os pré-
dios modernos de Luanda com o Lobito e o interior 
profundo… Era um mundo muito diferente do que eu 
estava habituado em Famalicão e no Porto. Foi um choque 
positivo, o contacto com outra cultura e outras pessoas.  

“Eu crio na rua, não tenho ateliê – tive 
um, mas veio uma chuvarada que o levou 
e então eu compreendi que não trabalho 
em espaços fechados.

I do my art outdoors, I don’t have a studio 
– I did have one, but a storm washed it 
away and so I understood that I do not 
work in closed spaces. 

”
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Depois, a passagem pela ilha da Madeira com águas tão 
azuis profundas. O retorno a Portugal, a viagem para o 
Brasil. Sair da penumbra da ditadura de Salazar. 

Em criança pintava ou desenhava?
Não. O meu irmão, sim, desenhava, ainda desenha, com 

uma imaginação muito fértil. É verdade que lá em casa, aqui 
mesmo em Portugal, havia sempre um relacionamento com al-
gum tipo de arte e cultura, mas muito mais ligado à fotografia.

E a escrita? Começou a escrever desde muito novo?
A literatura sempre me atraiu. Só comecei a desabrochar 

em termos das chamadas artes plásticas aos 22 ou 21 anos. 
Num período já bem tardio. E a literatura não, sempre 
foi algo que me interessou muito. Sempre li muito e ten-
tei escrever, umas poesiazinhas… [risos] Os meus amigos 
do Brasil estavam mais ligados à literatura. Na adolescên-
cia havia alguns que já tinham escrito livros, mas nunca os 
publicaram. Mas eu não me achava. Até que entrei para a 
Escola de Belas Artes, que era inapropriada, mas acho que 
foi importante justamente para aprender a não fazer o que 
não deveria fazer.

A sua paixão pelo mar é aquela costela portuguesa 
que nunca o abandonou, apesar de ter saído de Portugal 
aos 10 anos?

Penso que sim. Quando era criança, íamos sempre à 
Póvoa do Varzim. Um dia, os pescadores levaram-me a 
dar uma volta de barco a remos. E eu gritei muito que não 

Is Portugal still somewhere you visit just once a year?
This year this is the second time I’ve been in Portugal. I 
came when I went to the Venice Biennial and I am here 
now. I returned to Brazil, I came back to Portugal, I’ll go 
on to Marseilles, I’m going there to see some friends, to dive, 
to photograph and then I’ll return to Portugal. I have an 
apartment rented here in Vila Nova de Gaia...

This could be a start.
I don’t know. There’s no return in my life today. There 
are reference points: one in Brazil, another here, one in 
the sea, another in any place of the planet, because I am 
always travelling.

Deep down, you’re a kind of sailor.
Yes. This is something I need to explain to my daughter, 
because she wants to go to Brazil and stay with there for a few 
months, and I won’t be stuck there all that time. It’s another 
way of living. I think that it’s important for there to be some 
points, like here in Portugal, but not a full reintegration 
into everyday life. I think this has finished. I am going to live 
on the move.

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de 
Photographs by Cristina Motta

queria ir. A minha mãe é que me obrigou - ela nadava, queria 
que eu nadasse. E lá fomos. Quando olhei, a água estava 
muito clara e via-se o fundo. Vi aquele azul, o movimento, 
meio esverdeado, muito claro e pensei: é uma maravilha. 
E aí entrou o artista [risos]. 

Portugal continuará a ser um local a visitar apenas 
uma vez por ano?

Este ano já é a segunda vez que venho a Portugal. Vim 
quando fui à Bienal de Veneza, agora estou aqui. Voltei 
ao Brasil, retornei a Portugal, continuarei a Marselha, vou 
lá ver uns amigos, mergulhar, fotografar, e depois retor- 
narei a Portugal. Tenho um apartamento alugado aqui, em 
V. N. de Gaia…

Pode ser um começo.
Não sei. A minha vida hoje não tem mais retorno. Há 

pontos de referência: um no Brasil, outro aqui, um no 
mar, outro em qualquer lugar no planeta, porque estou 
sempre a viajar. 

No fundo, é uma espécie de marinheiro. 
Sim. É algo que tenho que explicar à minha filha, 

porque ela quer ir ao Brasil, ficar lá comigo uns meses, e eu 
não vou estar esse tempo todo parado. É outra maneira de 
viver. Acho que é importante haver alguns pontos, como 
aqui em Portugal, mas não uma reintegração absoluta no 
quotidiano. Acho que isso acabou. Vou viver andando. 

Did you paint or draw as a child?
No. My brother did, draw that is, he still draws, with a very 
fertile imagination. It’s true that at home, right here in 
Portugal, there was always a relationship with some kind of 
art and culture, but a lot more connected to photography. 

And writing? Did you start writing from an early age?
Literature has always attracted me. I only began to blossom 
in terms of the so-called plastic arts at the age of 22 or 21. 
At a very late stage. And literature wasn’t always some-
thing that interested me very much. I always read a lot and 
I tried to write, some little poems...[he laughs] My friends in 
Brazil were more into literature. In my adolescence there were 
some who had already written books, but they never published 
them. But I hadn’t found myself. Until I entered the School 
of Fine Arts, which was inappropriate, but I think that it was 
important just to learn to not do what I shouldn’t do.

Is your passion for the sea a Portuguese tick that 
has never left you, despite having left Portugal at the 
age of 10?
I think it is. When I was a child, we always went to Póvoa 
do Varzim. One day, some fishermen took me out in a row 
boat. And I cried a lot that I didn’t want to go. My mother 
forced me to – she was a swimmer and wanted me to swim too. 
And there we were. When I looked, the water was very clear 
and you could see the bottom. I saw that blue, the movement, 
half greenish, very clear and I thought: this is amazing. And 
that’s when the artist arrived [he laughs].

“A minha vida hoje não tem mais retorno. 
Há pontos de referência: um ponto no 
Brasil, outro aqui, um no mar, outro em 
qualquer lugar no planeta.

There’s no return in my life today. There 
are reference points: one in Brazil, another 
here, one in the sea, another in any place 
of the planet.

”
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New York by Gehry
Culminante e Insigne
Peak of Eminence

Segundo Frank Gehry «este é um edifício que só poderia ser construído em Nova 
Iorque». E tal não deixa de ser verdade: a sua magnificente altura, 265 metros, torna este arranha-céus na 
mais alta e ilustre torre residencial do Hemisfério Ocidental. 

Localizada a Norte do distrito financeiro de Manhattan, a magnitude de New York by Gehry vai ser um novo marco 
nos céus da «Big Apple», não só pela sua altura imponente, equivalente a 76 andares, mas também pela fluidez das suas 
formas orgânicas, adensadas com a beleza do vidro aliado ao revestimento em aço inoxidável.

A abordagem inovadora do projecto de Frank Gehry, definida através de uma silhueta extraordinariamente dinâmica, 
ondeante e assimétrica, faz com que cada um dos 903 apartamentos, com cerca de 200 layouts diferentes que variam entre 
estúdios T1, T2 e T3, desfrutem de vistas panorâmicas sobre o rio Hudson e a ponte de Brooklyn, sem perder de vista o 
Empire State Building e o Edificio Chrysler. 

According to Frank Gehry «this is a building that could 
only be built in New York». And these words are as true as ever: its mag-
nificent height of 265 metres makes this skyscraper the tallest and most illustrious 
residential tower in the Western Hemisphere.

Located north of the financial district of Manhattan, the grandeur of ‘New 
York by Gehry’ creates a new landmark for the skyline of the Big Apple, not only for 
its impressive height, equivalent to 76 floors, but also for the fluidness of its organic 
shapes, intensified by the beauty of glass combined with stainless steel lining.

The innovative approach of the Frank Gehry project, defined through an ex-
traordinarily dynamic, undulating and asymmetric silhouette, means that each of 
the 903 apartments, in some 200 different layouts, varying between one, two and 
three-bedroom studios, enjoys panoramic views over the River Hudson and Brooklyn 
Bridge, without losing sight of the Empire State Building and the Chrysler Building.
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Os residentes das habitações New York by Gehry têm ainda o privilégio de usufruir de 
serviços únicos, tais como: sala de jogos e terraço, spa, piscina, ginásio e cozinha para catering, estúdios 
de yoga e pilates, salas de cinema e de jogos para as crianças, salão privado para jantar com piano e biblioteca, entre o sexto 
e oitavo pisos.

Contudo, Gehry também desenhou este arranha-céus para se tornar parte vital do quotidiano de Nova Iorque. Assim, 
o New York by Gehry possui, na sua base, uma escola pública, zonas comerciais, escritórios para os médicos filiados no 
New York Downtown Hospital e amplas praças ajardinadas, abertas à fruição pública de todos os nova-iorquinos e turistas.

The residents of the ‘New York by 
Gehry’ building also enjoy unique and 
exclusive services, including: games room and  
terrace, spa, swimming pool, gym and catering  
kitchen, yoga and Pilates studios, cinema rooms and 
games rooms for children, a private room for dining 
with a piano and a library, located between the sixth 
and the eighth floors.

However, Gehry has also designed this skyscraper 
to become a vital part of everyday life in New York. 
As such the ‘New York by Gehry’ houses at its base 
a public school, shopping areas, offices for doctors  
working with the New York Downtown Hosptial and 
large gardened squares, open for public enjoyment of 
every New Yorker and many passing tourists.
www.foga.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de 
Photographs by  dbox

Imagem de Image courtesy of Gehry Partners, LLP Imagem de Image courtesy of Gehry Partners, LLP

Imagem de Image courtesy of Gehry Partners, LLP
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Commemorating 40 years, the new 
ultra luxury furniture collection from 
KENZO maison features a modular sofa 
system designed for dynamic and irreverent young 
people. The Pausa range includes seats upholstered with new fabrics, 
inspired by different cultures that magically colour the space and create an absolutely 
new environment where comfort is freedom and relaxing is king. | www.kenzo.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografia gentilmente cedidas por Photograph kindly given 
by Kenzo Maison by Club House

A comemorar 40 anos, a nova colecção de mobiliário de alto luxo da KENZO 
maison pensou num sistema de sofá modular criado para jovens dinâmicos e irreveren-
tes. A linha Pausa apresenta assentos revestidos com novos tecidos, inspirados em diferentes culturas que magicamente 
colorem o espaço e criam um ambiente absolutamente novo onde o conforto é liberdade e o descanso é primazia. 

KENZO maison
Decoração na Moda
Decoration in Fashion

Villas&GolfePortugal | 49
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Lebello
Círculos Descontraídos
The Past through the Future

Curved, delicious, attractive and relaxing... This is the chaise longue from the Circle collec-
tion from Lebello.

Made to a design with sliced half sphere, with an extended flat bed, this lounge chair begs you to enjoy a long and pleasant rest, 
brightened up by colourful cushions.

The series is complemented by an insertable sun shade, as well as ottomans and tables available in a series of bright colours. | 
www.lebello.com

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Lebello

Curvilínea, deliciosa, aprazível e relaxante… Assim é a chaise longue da colecção 
Circle, da Lebello.

Assente num projecto de encosto em meia esfera, prolongado por uma base plana, a espreguiçadeira convida a um 
agradável e demorado descanso, animado por almofadas coloridas.

A série complementa-se com um guarda-sol adaptável a Circle, além de otomanos e mesas disponíveis em variadas 
e alegres cores.

Villas&GolfePortugal | 51
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uno form has long been recognised for the excellence and superior quality of its kitchens. So, it is no wonder that the new Castelo 
Residence luxury development, located on the Avenida da Boavista, next to the Castelo do Queijo roundabout, in Oporto, has chosen 
the Danish brand to kit out its 11 exclusive residences. Modernity, a sense for the practical and exclusive design set these kitchens 
apart, where the incorporation of domestic appliances from respected brand Kuppersbusch also represents a major asset.

Developed by Promotop, this new residential complex has been designed by architect Henrique Granja. As for the interior design, 
each property has been personalised by different interior designers, making them unique and inimitable. The diversity of options 
of uno form kitchens was responsible for the unanimous decision to choose this brand to equip the referred development. 

Há muito que a uno form é reconhecida pela excelência e qualidade superior das suas cozinhas. Não é, por isso, de 
estranhar que o novo empreendimento de luxo Castelo Residence, situado na Av. da Boavista, junto à rotunda do Castelo 
do Queijo, no Porto, tenha escolhido a marca dinamarquesa para equipar as suas 11 residências exclusivas. Modernidade, 
sentido prático e design exclusivo distinguem estas cozinhas, onde a incorporação de electrodomésticos da reconhecida 
marca Kuppersbusch também constitui uma mais-valia.

Promovido pela Promotop, este novo complexo de residências é da responsabilidade do arquitecto Henrique Granja. 
No que toca à decoração, cada casa foi personalizada por diferentes arquitectos de interiores, o que as torna únicas 
e irrepetíveis. A diversidade de opções das cozinhas uno form permitiu a escolha unânime da marca para equipar o 
referido empreendimento.

Uno Form
Cozinhas de Luxo
Luxury Kitchens 

Rua Das Sobreiras 67 
4150-713 Porto
Tel. +351 22 616 8610 | Fax +351 22 616 8611 
porto@unoform.com | www.unoform.pt

PU
B
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Maria Raposo
Escolhas Individuais
Individual Choices

Um nome… Maria Raposo e uma vida dedicada à decoração de interiores… Em 
poucas palavras se resume um caminho com tanto para dizer…

Desde cedo que Maria Raposo, natural de Coimbra, demonstrou o seu interesse e inclinação para a decoração. Depois 
de estudar Decoração de Interiores na aclamada Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, em Lisboa, criou em 1984, 
em Almancil, a sua própria empresa pautada por marcas de inegável elegância e glamour.

PU
B

One name... Maria Raposo and a life dedicated to interior design... A journey with so much to 
say can be summarised in these few words.
Maria Raposo, originally from Coimbra, has shown an interest and penchant for decoration from an early age. After studying 
Interior Design at the acclaimed Ricardo do Espírito Santo Silva Foundation in Lisbon, she founded her own company in 1984 in 
Almancil, focusing on brands of unrivalled elegance and glamour.
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Seguindo o lema «Escolhas Individuais», Maria Raposo desenvolve os seus trabalhos 
de decoração com particular atenção aos desígnios e à identidade de cada cliente, sem esquecer também 
as actuais tendências do mercado. 

Tendo começado com projectos em moradias particulares no «Triângulo Dourado» do Algarve (Quinta do Lago, Vale 
do Lobo e Dunas Douradas), o requinte e sofisticação dos ambientes assinados por Maria Raposo foram imediatamen-
te reconhecidos além fronteiras, diversificando o seu portfolio com decorações de chalets na Suíça, casas e escritórios em 
Londres, Liverpool, Manchester e Dublin e até de um iate no Mónaco, apostando recentemente nos seus clientes angolanos.
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Working to the motto «Individual Choices», Maria Raposo develops her 
interior designs with particular attention to the wishes and to the identity of each 
client, without forgetting the current market trends.
Having begun with projects in private homes in the Algarve’s Golden Triangle (Quinta do Lago, 
Vale do Lobo, Dunas Douradas), the elegance and sophistication of the environments created by 
Maria Raposo were immediately recognised outside Portugal, with Maria diversifying her portfolio 
with interior design for chalets in Switzerland, houses and offices in London, Liverpool, Manchester 
and Dublin and even a yacht in Monaco. Her most recent clients have been in Angola.
Aware of the demands of each space, Maria Raposo, has a unique plasticity presenting a bold, 
elegant and sophisticated yet functional style. Supported by a wide range of suppliers which allow her 
to respond to the needs and challenges presented by the market and provide appropriate solutions to 
each specific project.
Her long career within the world of interior design has made a name of Maria Raposo, both nation-
ally and internationally. | www.mariaraposo.com

Consciente das exigências de cada espaço, Maria Raposo possui uma plasticidade única, 
apresentando um estilo arrojado, elegante e sofisticado mas simultaneamente funcional. 

Apoiada num vasto leque de fornecedores, que permitem dar resposta às necessidades e desafios colocados pelo mer-
cado e que proporcionam soluções adequadas à especificidade de cada projecto.

O seu longo percurso no mundo da decoração de interiores faz de Maria Raposo uma referência a nível nacional 
e internacional.

Economista | Economist

Saídas para a Crise Económica
portuguesa num relance

Face à crise económica portuguesa instalada em resultado das despesas públicas que se encontravam num 
patamar elevado, pela falta de investimentos em saúde e em educação e pela perda de competitividade, Portugal 
pediu ajuda financeira à União Europeia. Como o país faz parte da Zona Euro, a equipa formada pela UE, FMI 
e BCE – conhecida como troika – financiou-o para evitar incumprimentos da dívida. Impõe-se, pois, a realização 
de reformas estruturais para enfrentar com sucesso o Euro, nomeadamente: reforçar o comércio justo; fechar os 
paraísos fiscais; promover recursos humanos qualificados; fomentar um sistema de justiça célere e eficaz e um 
sistema fiscal simples e competitivo; desburocratizar o ambiente empresarial; colocar as contas públicas em ordem, 
consolidando o lado da despesa. 

A crise financeira veio acentuar a urgência da reorganização mundial, adaptando-a à nova realidade macroeco-
nómica e geopolítica, onde se privilegiam medidas que relancem o emprego e o crescimento. 

A globalização deverá estimular a internacionalização da economia portuguesa, e a captação de investimento 
externo deverá ser uma prioridade, em particular a exportação de mão-de-obra de valor acrescentado. 

A capacidade de penetração internacional dos agentes económicos portugueses deverá passar pelo desenvol- 
vimento de novas formas de parceria com os empresários da diáspora portuguesa e pelo aproveitamento das afini-
dades existentes entre os países lusófonos, sobretudo Moçambique e Angola (como seja a língua e o sistema jurídico 
português), com o intuito de interagirem e incorporarem a União Europeia, avistando-se mercados naturais com 
promissoras perspectivas de crescimento para o país!

 

Exits for the portuguese
Economic Crisis at a glance

Given the Portuguese economic crisis that took hold after public spending reached high levels, through the lack of in-
vestment in health and in education and through the loss of competitiveness, Portugal asked for financial aid from the 
European Union. As the country is part of the Euro Zone, the team made up of the EU, IMF and ECB – known as troika 
– financed it to avoid it not being able to meet its debts. So structural reforms are being enforced to successfully take on the 
Euro, including: strengthening fair trade; closing tax havens; promoting qualified human resources; favouring a fast and 
efficient justice system and simple and competitive tax system; de-bureaucratising the business environment; putting public 
accounts into order, consolidating expenses.

The financial crisis has increased the urgent need for world reorganisation, adapting it to the new macroeconomic and 
geopolitical reality, where measures are favoured that kick start employment and growth.

Globalisation should stimulate the internationalisation of the Portuguese economy, and the capture of foreign invest-
ment should be a priority, in particular the export of added value manpower.

The capacity for international penetration of Portuguese economic agents should include the development of new forms 
of partnership with businesspeople within the Portuguese overseas community, and the use of affinities existing between 
Portuguese speaking countries, especially Mozambique and Angola (as they have the Portuguese language and legal sys-
tem), with the aim of interacting and incorporating them with the European Union, sighting natural markets with 
promising growth perspectives for the country!

A Opinião de Cristina Bento Opinion
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Aqua
Experienciar memórias
Experience memories

É por entre nobres materiais, transparências e cores intimistas que Sven Elverfeld, 
Chef do multipremiado restaurante Aqua, situado no hotel Ritz-Carlton, em Wolfsburg, na Alemanha, 
conta histórias da sua infância. Fá-lo perseguindo memórias de odores e sabores da sua terra-natal e preparando pratos que 
são uma desconstrução dos clássicos, com uma nova harmonização de texturas e paladares, não descurando a apresentação 
absolutamente singular. O objectivo derradeiro desta cozinha avant-garde é levar cada cliente a uma experiência totalmente 
nova, centrada unicamente na unicidade de cada prato servido. No limite, cada refeição no Aqua deve ser uma viagem 
emocional aos tempos de criança de Sven Elverfeld. 
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From within a setting made of premium materials, transparent spaces and cosy colouring 
Sven Elverfeld, Chef at the multi-award winning restaurant Aqua, housed within the Ritz-Carlton 
hotel in Wolfsburg, in Germany, recounts stories of his childhood. He does this through the pursuit of aromas and flavours of his 
homeland, preparing dishes that represent the deconstruction of classics, with a new harmonisation of textures and tastes. His  
presentation is just as unique. The latest aim of this avant-garde cuisine to take each guest of an entirely new experience, focused 
solely on the uniqueness of each dish it serves. The ultimate goal is for each meal eaten at Aqua to become an emotional journey into 
the childhood era of Sven Elverfeld.

Em harmonia com esta cozinha de emoções está a decoração serena e confortável do 
Aqua, que recorre aos tons dourados e aos rosas para trazer um tom familiar ao espaço. 

A uma hora de comboio de Berlim e também de Hamburgo, visitar o Aqua é entrar num restaurante com três estrelas 
Michelin e que, para além disso, foi considerado um dos melhores 50 restaurantes do mundo em 2011, nos prémios  
St. Pellegrino, da Restaurant Magazine. Sinal de que o coração, na hora de cozinhar, ainda é o ingrediente mais importante. 
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In harmony with this emotion-focused cooking, Aqua’s serene and comfortable décor resorts 
to golden and pinkish hues to bring a familiar feel to the space. Just an hour’s train journey from Berlin and from 
Hamburg, visiting Aqua is entering a restaurant boasting three Michelin stars and which, besides this, was considered one of the 
world’s top 50 restaurants in 2011 in Restaurant Magazine’s St. Pellegrino awards. Proof that the heart, when it comes to cooking, 
is still the most important ingredient.    

Texto de Text by  Andreia Barros Ferreira | Fotografias de Photographs by Ritz-Carlton Wolfsburg
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Retrato de um Chef  
Portrait of a Chef

Jorge Sancho
A idade não dita a paixão pela cozinha. 

Que o diga o jovem e promissor Chef 
Jorge Sancho, cujas memórias dos primeiros tempe-
ros remontam aos seus dez anos. Aos dezassete, ingressou 
no curso de Cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo do 
Algarve, que lhe veio a proporcionar um estágio no Hotel 
Quinta do Lago. Ainda na sua segunda década de vida, 
conquistou orgulhosamente o terceiro lugar a nível nacio-
nal e a segunda posição a nível regional (Algarve) num 
concurso de jovens Chefs sub-20. Após ter passado pelas 
cozinhas dos diversos restaurantes do Hotel Vila Vita Parc 
Resort & Spa e de ter percorrido o mundo a trabalhar na 
cozinha de um cruzeiro da reconhecida companhia Celebrity 
Cruises, o empenho e o mérito trouxeram-lhe a liderança 
de uma equipa de nove pessoas na cozinha do restaurante 
“O Visconde” da magnífica Pousada do Palácio de Estoi, 
no Algarve.

Mergulhando nas mais profundas raízes da cozinha 
regional algarvia, cujos segredos procura na sabedoria 
de habitantes locais e de pessoas próximas ou nas páginas  
dos livros e da Internet, as criações do Chef Jorge  
Sancho fundem tradição e inovação. Não poderiam, pois, 
deixar de contemplar ingredientes como os coentros – que  

Age has no bearing on a love affair with 
cooking. So says young and upcoming Chef 
Jorge Sancho, who can recall being busy in the kitchen 
from the tender age of ten. At seventeen he began studying 
cooking at the Hotel and Tourism School of the Algarve, 
which included work experience at the Hotel Quinta do Lago. 
While still in his second decade he proudly achieved third 
place nationally and second place regionally (Algarve) in an 
under-20 Chef competition. Having worked in the kitchens 
of the many restaurants of Hotel Vila Vita Parc Resort & 
Spa and having travelled the world working in the kitchen of 
a cruise ship, part of the renowned Celebrity Cruises shipping 
line, commitment and merit have ensured his position as head 
of a team of nine people in the kitchen of the “O Visconde” 
restaurant in the magnificent Pousada do Palácio de Estoi 
hotel in the Algarve.

Delving into the depths of regional cooking in the Algarve, 
the secrets of which he uncovers in the knowhow of local inha-
bitants and close friends, or on the pages of books and on the 
Internet, the creations of Chef Jorge Sancho blend tradition 
and innovation. They could therefore never go without cori-
ander – which can make an unexpected appearance in a dish 
under the guise of foam –, tomatoes, peppers, onions, garlic or 
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bay leaf. True to the Algarve, his menus are 
packed with shellfish, but it is in meat, such 
as wild boar – served, for example, in a ‘cataplana’ 
of pumpkin, sweet potato and Ria Formosa clams –, that he 
places his creative preference. Sardines, for their part, can 
surprise us in the shape of a puff pastry creation, or in a rein-
vention of grilled sardines with roasted peppers and gaspacho, 
this cold soup boasting a texture quite different to the usual.

A keen connoisseur of various styles of cuisine, such as 
Indian and Mexican, it is the flavours of the Mediterranean 
that inspire him the most. The cuisine at the Pousada do 
Palácio de Estoi certainly does not convey the simplicity that 
he says prevails in his home kitchen, otherwise we wouldn’t 
have lost ourselves – in the surroundings of the historic 18th-
century hotel – in the vagaries of a roasted tomato soup with 
garlic croutons and basil oil, of a lamb rump in a herb crust 
with fried “xerém” (maize meal) and roast vegetables...of a 
‘Bacalhau à Brás’ (codfish & potato) served with coriander 

inesperadamente se podem afigurar no 
prato em forma de espuma –, o tomate, 
o pimento, a cebola, o alho ou o louro. À 
boa moda algarvia, as suas ementas surgem recheadas de 
mariscos, contudo é em carnes como a de javali – servida, 
por exemplo, numa cataplana de abóbora, batata-doce e 
amêijoas da Ria Formosa –, que elege a sua preferência 
criativa. As sardinhas, essas, podem surpreender-nos em 
forma de mil-folhas, numa recriação da sardinha assada 
com pimentos assados e gaspacho, este último com uma 
textura diferente do habitual.

Apreciador deliberado de várias gastronomias, como a 
indiana ou a mexicana, são os sabores mediterrânicos que 
mais o inspiram. Para a cozinha da Pousada do Palácio de 
Estoi, certamente que não transporta a simplicidade que 
diz imperar na cozinha de sua casa ou não nos perdês-
semos – na envolvência da histórica pousada do século 
XVIII – entre os caprichos de uma sopa de tomate assado  

and garlic foam and a shot of gaspacho...or 
also codfish stuffed with crab, served with 
sautéed broccoli rabe and virgin sauce. A trilogy of regional 
sweets – honey ‘pudding’, carob tart and almond tart – add 
the final touch to this unforgettable journey of the senses.

He likes everything Portuguese and feels best when in his 
birthplace, without discarding the idea however that one day 
his fate may lead him abroad. Born in the parish of Estoi, 
where the hotel of the same name is located (comprising 63 
rooms), Jorge Sancho is lucky enough to unveil his recipes 
to the world in the place where he was born, while sup-
porting two other pousadas in the Algarve, the Pousada do 
Infante (Sagres, with 51 rooms) and the Pousada de Tavira –  
Convento da Graça (36 rooms), during special events.

In late 2010 this talented Chef gave a show of 
Portuguese gastronomy at the World Travel Mar-
ket, one of the most respected tourism events on a world 
level, as part of an initiative of ‘Pousadas de Portugal’ 
in partnership with the Portuguese Tourist Board.  

com crutons de alho e óleo de manjericão, 
de uma alcatra de borrego em crosta de 
ervas com xerém frito e legumes assados… de um baca-
lhau à Brás acompanhado de espuma de coentros e alho e 
um shot de gaspacho… ou ainda de um bacalhau re- 
cheado com sapateira, servido com grelos salteados e molho  
virgem. Uma trilogia de doces regionais – pudim de mel, 
torta de alfarroba e torta de amêndoa – rematam esta ines-
quecível jornada dos sentidos.

É de Portugal que gosta e é na terra onde nasceu que 
se sente bem, não descartando, todavia, a possibilidade de 
um dia o destino o poder designar a ir para fora do país. 
Natural da freguesia Estoi, onde fica situada a Pousada 
homónima (constituída por 63 quartos), Jorge Sancho tem 
o privilégio de poder revelar as suas receitas ao mundo a 
partir do local onde nasceu, dando apoio, em eventos espe-
ciais, às outras duas pousadas do Algarve, nomeadamente a 
Pousada do Infante (Sagres), com 51 quartos, e a Pousada 
de Tavira - Convento da Graça, com 36 quartos. 
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Promoting the sophisticated flavours and 
aromas of Portuguese cooking – and in particu-
lar that of the Algarve – has also taken him recently to the 
distant shores of Venezuela for the first time. Jorge Sancho 
was charged with preparing the presentation of a menu that 
varied on a daily basis, and combining the food with a care-
ful selection of wines from the region, at the second edition of 
the Gastronomic Festival of Portugal, organised by Pestana 
Caracas Hotel & Suites.

Amongst national and international Chefs Jorge Sancho 
doesn’t dare mention any idol in particular, preferring to list 
rather two factors that make him admire a Chef: the fact of 
having achieved success through merit and hard work and 
the fact of being concerned about the satisfaction of the guests 
eating their food.

The apparently calm and modest personality of Chef 
Jorge Sancho does not hide his determination. Proud of the 
career he has outlined, the Algarve Chef is a man of projects 
and commitments, assuring us that if he hasn’t spent time 
in more hotels and restaurants by now it is because he can 
do nothing but dedicate body and soul to the projects he is 
involved in.

Numa iniciativa das Pousadas de Portugal 
em parceria com o Turismo de Portugal, o 
empenhado Chef esteve, no final de 2010, a fazer uma mos-
tra de gastronomia portuguesa no World Travel Market, 
um dos mais conceituados eventos de turismo a nível mun-
dial. A divulgação dos requintados paladares e aromas da  
cozinha lusa – mais concretamente da do Algarve – levou-
-o também a pisar, recentemente, o solo venezuelano pela 
primeira vez. Foi precisamente a segunda edição do Fes-
tival Gastronómico de Portugal, dinamizado pelo Pestana  
Caracas Hotel & Suites, que incumbiu Jorge Sancho de 
preparar a apresentação de um menu diferente todos os 
dias, não descurando o casamento das suas iguarias com 
uma criteriosa selecção de vinhos da região. 

Entre Chefs nacionais e internacionais, Jorge Sancho 
não arrisca o nome de um ídolo em particular, afirmando 
haver, acima de tudo, dois factores que o levam a admirar 
um Chef: o facto de ter conquistado prestígio através do 
seu mérito e trabalho árduo e o facto de se preocupar com 
a satisfação dos clientes que provam os seus temperos.
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A personalidade aparentemente tranquila e recatada do Chef Jorge Sancho não 
esconde a sua determinação. Orgulhoso do percurso que tem vindo a delinear, o Chef 
algarvio é um homem de projectos e de compromissos, assegurando que, se até hoje não passou por mais hotéis ou res-
taurantes, é porque não prescinde de se dedicar de corpo e alma aos projectos que abraça.

Jorge Sancho afirma convictamente que nada mudaria no seu trajecto, admitindo, porém, que tem vindo a sentir uma 
vontade crescente de apostar de novo na sua formação, designadamente na área da enologia e da inovação. Destemido e 
sem medo da responsabilidade, ambiciona poder liderar equipas cada vez maiores, o que certamente virá a acontecer, se 
mantiver a persistência e a dedicação na preparação das iguarias com que tem premiado os bem-aventurados que passam 
pelo restaurante “O Visconde” da Pousada do Palácio de Estoi.

Jorge Sancho is convinced that nothing will 
change his career path, admitting however 
that he feels a growing need to invest once again in his  
training, and in particular in oenology and innovation. Cou-
rageous and unafraid of responsibility, he hopes to be able head 
teams of increasing proportions, which is certain to happen, if 
he keeps up the persistence and dedication to the preparation 
of the delicacies that have been awarded by the fortunate who 
have eaten at the “O Visconde” restaurant in the Pousada do 
Palácio de Estoi.          

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa
Fotografias de Photographs by Manuel Teixeira

Criativa, com conhecimento e visão privilegiada, Marta Azevedo promove o sentido de estilo de vida e bem-estar através 
do desenvolvimento de marcas de nicho em diversos mercados. | Creative, with exceptional knowledge and vision, Marta 
Azevedo promotes the meaning of lifestyle and well being through the development of niche brands in various markets.

Marrakech
A cozinha está mais próxima, é comfort, realista, e menos molecular, é internacional com uma pitada de sabor local.
São muitos os exemplos de inspiração e valorização dos ingredientes regionais, bem como a utilização de técnicas de 

confecção e formas de apresentação que apelam ao regionalismo tradicional.  Veja-se a cozinha berbere, com a tagine que 
deixa os alimentos serem cozinhados lentamente, a pastilla, o couscous preparado com limão e azeitonas, os briouates de queijo 
de cabra local e hortelã...

Com o som vibrante de chamamento à oração, entre os souks, no topo, uma pausa na Terrasse des épices. A luz de final de 
dia da cidade vermelha conforta-me o espírito. Um trio de saladas marroquinas: batata com cominhos, beringela com tomate 
e cenoura com azeitonas e coentros, um chá epicée, e uma salada d’orange à la cannelle – criatividade com a medida certa que 
me satisfaz e completa.  O chá de menta no Jardim Majorelle, cuja infusão do chá verde com as folhas frescas de menta vem 
acompanhada com os tradicionais doces marroquinos onde predominam as tâmaras, o gergelim, as amêndoas e as nozes, os 
figos, os damascos, a canela, o gengibre e o mel.  

Com uma decoração intimista, de estilo colonial, o Grand Café de la Poste apresenta uma carta que evidencia a cola-
boração entre um Chef francês e um Chef marroquino – destaco a sardinha grelhada de Essaouira sobre tomate concassé.  E 
comentaria os extraordinários momentos quer no Bô-Zin (recomendo terminar-se a refeição com o crème brûlée de pistácio e 
o de açafrão e mel), no Café du Livre, no Dar Yacout, no Le Comptoir, no Azar (cozinha libanesa e marroquina) e o brunch 
dominical no emblemático Hotel La Mamounia.

Mas este encantamento que descrevo acontece também quando simplesmente me refresco com as deliciosas tangerinas 
compradas ao produtor que passa com a sua carroça nas ruas agitadas de Guéliz.

Marrakech é a perfeita harmonia entre origem e refinamento. O caos, a arquitectura de contraste de escalas, labiríntica 
e articulada, os palácios, os souks.... Respiram-se os aromas secos e intensos das especiarias e a frescura do neróli. E de lá os 
trazemos para sempre com a vontade de sempre regressar.

Cooking is closer, it is comfort, realistic, and less molecular, it is international with pinch of local f lavour.
There are many examples of inspiration and appreciation of regional ingredients, as well as the use of cooking techniques and 

ways of presenting food that appeal to traditional regionalism. It can be seen in Berber cuisine, with the tagine, which allows food 
to cook slowly, the pastilla, couscous prepared with lemon and olives, goat’s cheese and mint briouates...

With the vibrant sound of the call to prayer, between the souks, up above, a break on the Terrasse des Épices. The final rays 
of light of the red city comfort my spirit. A trio of Moroccan salads: potato with cumin, aubergine with tomato, and carrot with 
olives and coriander, a tea epicée, and a salade d’orange à la cannelle – creativity in just the right amount that satisfies and 
completes me. The mint tea in the Majorelle Garden, an infusion of green tea with fresh mint leaves is accompanied with tradi-
tional Moroccan sweets, predominated by dates, sesame seeds, almonds and walnuts, figs, apricots, cinnamon, ginger and honey.

With its cosy décor and colonial style the Grand Café de la Poste presents a menu that reveals the collaboration between a 
French Chef and a Moroccan Chef  – I would recommend grilled Essaouira sardine on concassé tomato. And I would make 
reference to extraordinary moments spent either in Bô-Zin (I recommend you end the meal with the pistachio or saffron and 
honey crème brûlée), in the Café du Livre, in the Dar Yacout, in Le Comptoir, in the Azar (Lebanese and Moroccan cooking) 
and the Sunday brunch in the emblematic Hotel La Mamounia.

But this enchantment I describe also happens when I simply refresh myself with some delicious tangerines bought from a 
farmer passing by with his cart in the busy streets of Guéliz.

Marrakech is the perfect harmony between origin and refinement. The chaos, the architecture of contrasting scales, labyrin-
thine and twisted, the palaces, the souks... You breathe in the dry and intense aromas of spices and the freshness of neróli. And 
we bring them back from there, forever with the desire to always return.

Opinião gourmet de Marta Azevedo The gourmet opinion

Villas&GolfeGourmet | Opinion Article | 73



Villas&GolfeGourmet | Sublimes Deleites| 74 Villas&GolfeGourmet | Sublime Delights| 75

Sublimes Deleites
Sublime Delights
Benfumat | Leve e Sublime

São quase trinta anos de saber e perícia que conferem excelência ao deleitoso salmão fumado Benfumat.
Os valores de tradição, inovação e qualidade fizeram da espanhola Montse Tarrida uma exímia apreciadora e conhe- 

cedora dos paladares mais exigentes que se revêem no primor que a vasta gama de produtos Benfumat detém.
As técnicas ancestrais de conservação do peixe rosado, incluindo a salga, a secagem e a fumagem, produzem varie-

dades únicas de salmão fumado: salmão fumado clássico,  
salmão fumado com algas, salmão fumado com mel e sésamo,  
salmão marinado, salmão com soja, entre muitos outros  
sabores verdadeiramente gourmet e excepcionais fumados a 
partir de madeiras nobres que lhes conferem uma textura 
suculenta e delicada.

A primazia da Benfumat em termos de fumagem de 
pescados engloba igualmente especialidades tão singulares 
como a truta e as enguias, o bacalhau, o atum e o peixe-
-espada fumados.

Benfumat | Light and Sublime 
Almost thirty years of knowhow and expertise ensure the excellence of delicious Benfumat smoked salmon.
The values of tradition, innovation and quality have made of Spaniard Montse Tarrida an exceptional fan and connoisseur of 

the most discerning palates, which can be seen in the outstanding nature of the vast range of Benfumat products. 
The age-old preserving techniques for this pink fish, including salting, drying and smoking, produce unique varieties of smoked 

salmon: classic smoked salmon; smoked salmon with seaweed; smoked salmon with honey and sesame; marinated salmon; soy salmon; 
and many other truly exceptional gourmet flavours, smoked with prime woods that give them a succulent and delicate texture. 

The excellence of Benfumat in terms of smoking fish also includes unique specialities such as smoked trout, cod, tuna, and swordfish.

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Benfumat
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Fim de tarde quente em Cascais. Das confortáveis poltronas do Cristóvão Colombo, 
o requintado bar do Cascais Miragem, avista-se a piscina infinita do hotel e suas palmeiras, a poucos passos. A 
luz quente do pôr-do-Sol a inundar as suas águas dá-lhe uma aparência de paraíso tropical, fazendo lembrar praias de areal 
branco e águas cristalinas. O apelo ao mergulho torna-se irresistível. É então que reparamos que o Atlântico está mesmo 
ali em frente, fundido com esta piscina que, de repente, se torna infinita. 

A beleza deste hotel, esplendidamente localizado em Cascais, com o mar aos pés, não se esgota, no entanto, na sua piscina. 
Começa, aliás, na sua sumptuosa entrada, recheada de mármore e luz natural, e na decoração acolhedora e intimista, com 
apontamentos de Natureza e conforto e uma grande colecção de peças de arte, que nos fazem quase sentir em casa. 

A warm afternoon in Cascais. From the 
comfortable armchairs in the Cristóvão Colombo, 
the sophisticated bar of the Cascais Miragem, you can see the hotel’s 
infinity pool and its palm trees, just a few metres away. The warm  
light of sunset flooding its waters makes it look like a tropical para-
dise, recalling beaches of white sand and crystal clear waters. The 
temptation to dive in becomes irresistible. It’s then that we notice 
that the Atlantic lies right in front of us, becoming one with the pool, 
which suddenly becomes infinite. 

The beauty of this hotel, stunningly located in Cascais, with the 
sea at its feet, doesn’t end at its pool. It actually begins in its sump-
tuous entrance, rich in marble and natural light, and in the cosy 
and welcoming decoration, with its comfortable detailing taken from 
nature and a large collection of pieces of art, which make us almost 
feel at home.

Hotel Cascais Miragem
Postal remetido do paraíso
Postcard sent from paradise 
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Esta aparência de hotel intimista do Cascais Miragem é conseguida graças ao dese-
nho do edifício, em forma de escada. Contudo, o hotel tem dimensões generosas. Aos seus 192 
quartos, nos quais se incluem 12 suítes, juntam-se dois restaurantes de qualidade superior. O Oásis Terrace, junto à piscina, 
é ideal para o desfrute de um buffet, enquanto o Gourmet oferece uma carta mais requintada, que junta cozinha portuguesa 
e internacional, ideal para ser desfrutada enquanto se olha romanticamente o mar. Para além disso, no campo da gastronomia, 
o Cascais Miragem dispõe ainda de um bar, com oferta de refeições ligeiras, que podem ser acompanhadas de bebidas 
tradicionais e exóticas, sendo que o mítico cocktail Miragem é uma das opções a não perder. 

This cosy hotel appearance of the Cascais Miragem is achieved through the building’s terraced 
design. Nevertheless the hotel has generous dimensions. Its 192 rooms, 12 of which are suites, are joined by two 
superior quality restaurants. The Oasis Terrace, next to the pool, is ideal for enjoying a buffet, while the Gourmet offers a more 
sophisticated menu, combining Portuguese cuisine with international dishes, perfect for romantic moments dining as you watch the 
sea. The hotel’s gastronomic line-up continues with a bar, serving light meals, which can be accompanied by traditional and exotic 
drinks, with the mythical Miragem cocktail one particular option that shouldn’t go unmissed.
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A tudo isto junta-se um ginásio, com mais de 3000m2, equipado com os mais  
modernos equipamentos para trabalho cardio-vascular e body building, bem como as mais diversas 
aulas de grupo, piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco e serviço de personal training. Para o descanso do 
corpo e da mente há o Zensations Spa, com sete gabinetes de massagens e tratamentos de beleza da última geração. 

A baía de Cascais está sempre ali em frente e Lisboa a poucos minutos de distância, o que faz deste Cascais Miragem a 
paragem perfeita, quer se viaje em negócios, quer se queira usufruir de uns dias de descanso, quase no paraíso.

All this is joined by a gym, more than 3000 square metres in area, fitted with the very latest 
in equipment for cardio training and body building, as well as a varied choice of group classes, heated indoor 
pool, Jacuzzi, sauna, steam bath and personal training service. To rest body and mind the Zensations Spa features seven massage 
rooms and latest generation beauty treatments.

The Bay of Cascais, constantly watching over the hotel, and Lisbon just minutes away, make the Cascais Miragem the perfect 
refuge, whether travelling on business, or if you just want to enjoy a few days of rest, almost in paradise. |www.cacaismirage.com
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W Barcelona

Ícone avant-garde
Avant-garde Icon

Vibrante, urbana, cosmopolita. Barcelona, a segunda maior cidade espanhola, já era 
tudo isto, mas desde que o visionário Ricardo Bofill desenhou o icónico W Barcelona, totalmente em 
comunhão com o Mediterrâneo, a cidade ganhou ainda mais glamour e interesse. 

Vencedor do prémio de Melhor Hotel em Arquitectura da Europa em 2010, o W Barcelona está construído perto do 
porto da cidade e a dois passos da praia. O seu desenho em forma de navio é quase uma forma de homenagear o ambiente 
marítimo que o rodeia. A fachada em vidro, capaz de reflectir as cores do mar, do céu e do Sol, é a continuação desse amor 
ao Mediterrâneo e às suas formas de vida, trazendo-o para dentro das paredes do hotel, ao encontro dos seus hóspedes.

Vibrant, urban, cosmopolitan. Barcelona, Spain’s second largest city was already all of this, 
but ever since visionary Ricardo Bofill designed the iconic W Barcelona, in perfect communion with the 
Mediterranean, the city has gained even further in glamour and interest.

Winner of the Best Hotel in European Architecture in 2010, the W Barcelona is built close to the city harbour and a stone’s 
throw away from the beach. Its boat-shaped design is practically pays tribute to the maritime environment that surrounds it. The 
glass façade, able to reflect the colours of the sea, of the sky and of the sun, is the continuation of this love affair with the Mediterranean 
and its ways of life, bringing it inside the hotel’s walls, to meet up with its guests.
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Ricardo Bofill quis fazer do W Barcelona um espaço capaz de proporcionar aos visi-
tantes uma experiência de lifestyle contemporâneo. A ajudá-lo na tarefa, tinha a meia dúzia de passos 
a agitada e inconfundível baixa de Barcelona, com as suas famosas ramblas, e o belo Mediterrâneo em frente. Depois 
de definir a forma do edifício, preencheu-o com 473 quartos, dos quais 67 são suítes, dois são Wow Suites e um é uma  
Extreme Wow Suite (que é o mesmo que dizer que é o mais espaçoso e admirável quarto do hotel, com vistas absolutamente 
extraordinárias). 

Contudo, ficar hospedado no W Barcelona não é apenas passar lá as noites. O hotel pretende oferecer todo um conjunto 
de experiências. Uma das mais interessantes pode ser conseguida no Eclipse Bar, situado no 26º andar do edifício, com 
vistas panorâmicas de 360 graus sobre a cidade e o mar. 

Ricardo Bofill wanted to make the W Barcelona a space able to give visitors a contemporary 
lifestyle experience. Helping him in this task, just around the corner he has busy and unmistakable downtown 
Barcelona, with its famous Las Ramblas and the stunning Mediterranean in front. Having defined the shape of the building, he filled 
it with 473 rooms, 67 of which are suites and two of which are ‘Wow Suites’ and one of which is an ‘Extreme Wow Suite’ (which is the 
same thing as saying that it is the hotel’s most stunning room, with absolutely amazing views).

Nevertheless, staying in the W Barcelona isn’t just about spending the night. The hotel aims to offer a whole range of experiences. 
One of the most interesting can be enjoyed in the Eclipse Bar, located on the 26th floor of the building, with panoramic 360-degree views 
over the city and the sea.
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Glamoroso, único e inspirador é também o Bravo 24, o restaurante do hotel dirigido 
pelo catalão Carles Abellán, situado no segundo andar do edifício e com um terraço à disposição 
dos visitantes. Quanto à gastronomia propriamente dita, o Chef, detentor de uma estrela Michelin, aposta em pratos tra-
dicionais, dando-lhes a sua própria interpretação. 

Para além do Bravo 24, os hóspedes do W Barcelona podem apreciar a gastronomia espanhola no restaurante Wave, 
dirigido pelo Chef Heinrich Moederle, que aposta essencialmente em pratos leves e saudáveis, numa atmosfera cool e cheia 
de estilo. 

A completar tudo isto, há o magnífico e quase infinito terraço do hotel, com bar, piscina e até acesso directo à praia e 
o Spa Bliss, ideal para relaxar e reparar o corpo. 
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Bravo 24, the hotel’s restaurant run by Catalan Carles Abellán, located on the building’s  
second floor and offering guests an outdoor terrace, can be described as glamorous, unique and inspiring. As for the 
food, the chef, proud owner of a Michelin star, favours traditional dishes, giving them his own particular interpretation.

Besides the Bravo 24, guests at the W Barcelona can enjoy Spanish food in the Wave restaurant, run by chef Heinrich Moederle, 
where the emphasis is on light and healthy dishes in a cool and stylish atmosphere. Completing this all, the hotel’s magnificent and 
almost never-ending terrace, with bar, swimming pool and also direct access to the beach and the Bliss Spa, ideal for relaxing and  
re-energising the body. 

Texto de  Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de Photographs by W Barcelona
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República do Palau

«Aquário de Deus»
«God’s Aquarium»

© Kevin Davidson
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Na imensidão de azul, em que o mar e o céu se encontram, um labirinto de formas 
verdes apresenta-se ao olhar, à medida que o avião vai descendo e fica mais próximo da terra. São 
formações rochosas, ilhas, mais de 300, a transbordar de verde no seu cume.

Estamos na República do Palau, um dos países mais jovens do planeta, mas que possui uma riqueza paisagística milenar. 
Exuberantes recifes, cascatas perdidas no meio da floresta, lagoas cristalinas, escarpas alucinantes, corais de mil e uma 
cores, cavernas e túneis secretos, praias de areia branca… não serão com certeza obra do acaso, nem o resultado de breves 
instantes de inspiração.

Perdida no meio do Oceano Pacífico, mas felizmente encontrada por turistas de todo o mundo, a República do Palau 
é um pequeno país insular da Micronésia, entre os mares das Filipinas, a oeste, Indonésia e Papua-Nova Guiné, a sul, e 
Estados Federados da Micronésia, a leste.

In the immensity of blue, in which the sea and the sky become one, a 
labyrinth of green shapes comes into view as the plane makes its descent 
towards the earth. These are rocky formations, islands, more than 300 of them, bubbling over with 
green at their peak.

We’re in the Republic of Palau, one of the planet’s youngest nations, but one that can boast ancient 
natural wealth. Stunning reefs, waterfalls lost in the middle of the forest, crystal clear lakes, sudden 
slopes, corals of a thousand and one colours, caves and secret tunnels, white sandy beaches...this could 
never be a chance design, or the result of brief moments of inspiration.

Lost in the middle of the Pacific Ocean, but luckily found by tourists from around the globe, the 
Republic of Palau is a small island nation of Micronesia, between the seas of the Philippines to the west, 
Indonesia and Papua New Guinea to the south and the Federated States of Micronesia to the east. 

© Palau Pacific Resort www.palauppr.com

© Palau Pacific Resort www.palauppr.com
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Nesta que poderá ser a viagem da sua vida, não poderá deixar de visitar as Ilhas Rock, 
um grupo de cerca de 200 ilhas em forma de cogumelo calcário e que constitui o centro das atenções 
para mergulhadores. Ainda que seja impossível aterrar nalgumas delas, as que são acessíveis possuem praias de areia branca. 
Outras têm cavernas com estalactites pingando, arcos, canais, pinturas rupestres… a natureza em todo o seu esplendor. As 
águas ao redor das Ilhas Rock foram abençoadas por uma extraordinária variedade de vida marinha – peixes multicolores, 
algas, corais, etc. –, uma miríade de tons e matizes exóticos. Os recifes de coral do país (mais de 700 variedades) abrigam 
mais de 1500 espécies de peixes e anémonas-do-mar, para além de restos dos naufrágios que ocorreram durante a Segunda 
Guerra Mundial. Não será à toa que o país é muitas vezes chamado de «Aquário de Deus».

Mas não precisa de se molhar para desfrutar do Palau. O país é detentor de uma fauna e flora riquíssimas: aves exóticas 
voam ao redor das ilhas, crocodilos escapam por entre os manguezais e orquídeas brotam em profusão nos quintais. 

In what could be the trip of a lifetime, 
you could hardly leave without seeing the 
Rock Islands, a group of some 200 islands, mushroom-
shape coral outcrops that are of particular interest to divers. 
Even though it is impossible to land on some of them, the ones 
you can visit have stunning white sandy beaches. Others 
have caves with dripping stalactites, archways, channels, cave 
paintings... nature in all its glory. The waters around the 
Rock Islands have been blessed with an extraordinary variety 
of marine life – multicoloured fish, seaweeds, corals, etc. -, a 
kaleidoscope of exotic colours and shapes. The country’s coral 
reefs (more than 700 varieties) are home to more than 1500 
species of fish and sea anemones, besides the remains of ship-
wrecks from the Second World War. It’s wonder therefore that 
many refer to this nation as «God’s Aquarium».

But you don’t have to get wet to enjoy Palau. The country 
boats a rich display of flora and fauna: exotic birds fly around 
the islands, crocodiles escape from in amongst the mangroves 
and orchids bloom in profusion in courtyards. The archipelago 
is incredibly varied, both historically and culturally, even if 
the majority of its traditions are based on man’s relationship 
with the sea.

© Palau Pacific Resort www.palauppr.com

© Mandy T. Etpison

© Mandy T. Etpison

© Kevin Davidson
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O arquipélago é incrivelmente variado, também histórica e culturalmente, 
ainda que grande parte das suas tradições se baseie na relação do Homem com o mar. 

Luxuosos resorts, como o Palau Pacific Resort – um verdadeiro templo de bem-estar –, restaurantes para todos 
os gostos, espectáculos de danças e cantos tradicionais marcam presença em algumas ilhas, como Koror, a mais 
habitada do país e capital até há bem poucos anos. 

Para mais tarde recordar, traga uma «storyboard», breves histórias talhadas em graciosas tábuas de madeira. E 
traga também memórias perenes de um país que vive sem sobressaltos e que parece uma grinalda de esmeraldas 
a flutuar no mar.

Luxury resorts, such as the Palau Pacific Resort – a veritable temple of well being -, 
restaurants to suit every taste, dance shows and traditional singing can be enjoyed on some of the islands, 

such as Koror, the country’s most inhabited and the capital until very recently.
To ensure you can remember your visit later, take a ‘storyboard’ home with you, short stories carved onto quaint wooden boards. 

And take eternal memories of a country that lives without surprises, and which resembles a garland of emeralds floating in the sea. 

Texto de Text by Maria Amélia Pires | Fotografias de Photographs by Palau Visitors Authority Collections @ 2010 All Copyrights Reserved

© Mandy T. Etpison

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

A alimentação e o aumento de peso
Pesquisadores da Harvard School of Public Health descobriram que pequenas e subtis mudanças de hábitos de consumo 

de alimentos e bebidas, bem como de duração do sono e tempo passado a ver televisão, estão ligadas ao aumento de peso 
a longo prazo. As maiores associações com este aumento de peso relacionaram-se principalmente com as alterações de dieta.

O estudo refere que os adultos aumentam, em média, pouco menos de meio quilo por ano. O facto de o aumento de 
peso ser tão gradual e acontecer ao longo de vários anos, tem tornado difícil para os cientistas, e para as próprias pessoas, 
entenderem quais os fatores específicos que podem estar na base deste aumento gradual e sustentado de peso, como refere 
o autor da pesquisa, Dariush Mozaffarian.

Os alimentos que foram associados com o maior aumento de peso, ao longo dos 20 anos que demorou este estudo, 
incluíam as batatas fritas, outros tipos de batata, bebidas adoçadas, e carnes frescas e conservadas. As comidas que menos 
levaram ao aumento de peso foram os vegetais, os grãos integrais, frutas, nozes e iogurte.

As melhores medidas para prevenir o aumento de peso de longo prazo aparentaram ser a melhoria da qualidade dos hidra-
tos de carbono através do menor consumo de açúcares líquidos, como os refrigerantes, e outros doces, além de um consumo 
mais baixo de amidos, como as batatas, e grãos refinados, como o pão branco, arroz branco, cereais pobres em fibra e outros 
hidratos de carbono refinados; e na vertente benéfica conta-se o aumento de consumo de alimentos frescos, como a fruta, 
legumes, cereais integrais, nozes e iogurte, e a diminuição de consumo de alimentos processados, como bebidas adoçadas, 
carnes conservadas e processadas e farinhas brancas/refinadas.

Uma dieta mais saudável pode influenciar o aumento de peso de longo prazo de muitas formas, incluindo pelos efeitos 
biológicos de alteração de sensação de fome ou saciedade, dos níveis de insulina, bem como de comportamentos alimentares 
relacionados com o tamanho das porções e da qualidade de comidas e bebidas consumidas.

Sem dúvida que somos aquilo que comemos, e isso reflete-se no nosso peso futuro.

Diet and weight gain
Researchers from the Harvard School of Public Health have discovered that small and subtle changes in eating and drinking habits, as 

well as the time spent asleep and spent watching television, are linked to weight gain over the long term. The greatest associations with this 
gain in weight are related primarily to changes in diet.

The study states that adults gain on average just under half a kilo per year. The fact that weight gain is gradual and happens over 
various years has made it difficult for scientists, and for people too, to understand what are the specific factors that could lie at the cause of 
this gradual and sustained weight gain, the author of the research Dariush Mazaffarian explains.

The foods that have been associated with the greatest weight gain, over the 20-year period of this study, include chips, other kinds of po-
tato, sugary drinks, fresh and preserved meat. The foods that least led to weight gain were vegetables, whole grains, fruit, nuts and yoghurt.

The best measures to prevent long term weight gain seemed to be the improvement of carbohydrate quality through reducing the con-
sumption of sugary liquids, such as fizzy pop, and other sweets, as well as eating less starches, such as potatoes, and refined grains, such as 
white bread, white rice, fibre poor cereals and other refined carbohydrates. Prevention benefits are also noted in the increase in consumption 
of fresh food, such as fruit, vegetables, whole grain cereals, nuts and yoghurt, and in reducing the consumption of processed foods, such as 
sugary drinks, preserved and processed meats and white/refined flours.

A healthier diet can influence long term weight gain in many ways, including the biological effects of changing the feeling of being 
hungry or full, insulin levels, as well as eating behaviour with relation to portion sizes and the quality of food and drink consumed.

We are without a doubt what we eat and this is reflected in our future weight.     

Call Center: +351 214 588 500 | www.clinicadotempo.pt

A Opinião de Humberto Barbosa Opinion
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Um mar de luzes no meio do deserto. Chegou a defender-se que Las Vegas, a cidade 
do jogo, do vício e da máfia, não duraria mais do que um par de anos, mas a verdade é que ela cresce a cada 
dia que passa, perpetuando o sonho americano de entusiasmo absoluto. 

Cidade hollywoodesca – já passaram por lá Martin Scorsese, Dean Martin e Vincente Minnelli, entre muitos outros –, 
Las Vegas continua instalada no árido estado do Nevada, nos Estados Unidos, rodeada de montanhas de cor pardacenta 
e a poucas horas do poderoso e imponente Grand Canyon. Um farol no meio do deserto, uma cidade irreal e absoluta-
mente única, um oásis que é imperioso conhecer. 

A sea of light in the middle of the desert. It was once claimed that Las Vegas, the city of gam-
bling, vice and mafia, wouldn’t last more than a few years, but in reality this is a city that grows and grows with every day 
that passes, keeping alive the American dream of absolute enthusiasm. The Hollywood city – Martin Scorsese, Dean Martin and 
Vincente Minnelli have used the city as a filmic backdrop, amongst many others -, Las Vegas still stands in the arid state of Nevada, 
in the USA, surrounded by silvery mountains and a few hours from the stunningly impressive Grand Canyon. A lighthouse in the 
middle of the desert, a surreal and totally unique city, an oasis that just has to be seen to be believed. 

Las Vegas

Delírio absoluto
Excitement Overload
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Antes de tudo, há que apertar o cinto. É que Las Vegas é um desafio aos sentidos. 
Às esplendorosas avenidas, repletas de ofertas de casinos, juntam-se inúmeros hotéis, restaurantes e centros 
comerciais com piscinas irresistíveis, reproduções de gôndolas venezianas, da famosa Estátua da Liberdade e até de mitos 
gregos. Para além disso, há os belos e inóspitos campos de golfe e a atracção quase irresistível das montanhas, ali ao lado. 

Não se volta o mesmo de uma viagem a Las Vegas. Se também Alfred Hitchcock tivesse passado por lá, o seu acla-
mado Vertigo seria, temos a certeza, ainda mais vertiginoso. 

Before anything else, you’ll have to tighten your belt. Las Vegas is a challenge for the senses. 
The splendid avenues, lined with casinos a plenty, are joined by countless hotels, restaurants and shopping 
centres, with irresistible swimming pools, reproductions of Venetian gondolas, of the famous Statue of Liberty and also of the Greek 
myths. Such wonders are joined by amazing golf courses and the almost overpowering attraction of the mountains nearby.

You won’t come back the same from a trip to Las Vegas. If Alfred Hitchcock had also been there, his acclaimed Vertigo would 
have been without a doubt even more vertiginous. | www.visitlasvegas.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Las Vegas News Bureau

© CHOPARD
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Há muito que o porquê das coisas traçou o destino de Maria do Carmo Fonseca. Esta paixão pela 
descoberta começou no liceu, onde já fazia experiências com moscas, e tornou-se uma prioridade (quase 
uma obsessão) até chegar à vanguarda da investigação mundial. Sim, a excelência científica também se 
escreve em português e no feminino…

The whys and wherefores of things have long shaped the destiny of Maria do Carmo Fonseca. This passion for 
discovery began at school, where she was already performing experiments on flies and became a priority (almost 
an obsession) that would take her to the cutting edge of world research. Yes, scientific excellence is also written in 
Portuguese and in the feminine...

MARIA DO CARMO FONSECA

A vida pelas
ciências da vida
Life through lifes ciences

Ao longo da carreira recebeu vários prémios cientí-
ficos, mas em 2010 foi-lhe atribuído o Prémio Pessoa, 
que tem uma abrangência bastante maior. Mais do que 
uma distinção individual, representou também o reco- 
nhecimento da investigação nacional?

Não considero que tenha sido para mim em particular, 
porque sou apenas uma das personagens desse reco- 
nhecimento cada vez maior por parte da sociedade portu-
guesa. É como se fosse um edifício em construção, já que 
sempre tivemos bons cientistas a trabalhar no estrangeiro, 
mas agoraexiste uma geração que também consegue fazer 
investi-gação no nosso país e ser distinguida por ela. 

Throughout your career you have received several 
scientific awards, but in 2010 you were awarded the 
Pessoa Prize, which covers a large field. More than 
an individual distinction, did it also represent the 
recognition of national research?

I don’t really see it as having been for me in particular, 
because I am just one of the names of this ever growing recog-
nition by Portuguese society. It’s as if it were a building un-
der construction, as we’ve always had good scientists working 
abroad, but there is still a generation that also manages to do 
research in our country and is recognised for it.
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O facto de ter sido entregue pela primeira vez indi- 
vidualmente a uma mulher tem algum significado especial?

Acho que sim. Significa que as mulheres estão cada 
vez mais activas profissionalmente em Portugal e a lutar 
por lugares de topo nas carreiras. Penso que isso reflecte 
uma mudança de atitude geracional e que muitas mais se 
vão seguir…

E a ciência está em linha com essa evolução ou dá 
o exemplo às outras áreas da sociedade? 

Eu até diria que a ciência está mais à frente, porque se 
formos ver os prémios internacionais atribuídos a cientistas 
portugueses, sobretudo nas áreas da ciência da vida e da 
saúde, descobrimos que as mulheres estão proporcio- 
nalmente mais representadas.

Mas a maioria dos prémios Nobel nas áreas científicas 
continua a ser entregue a homens…

É verdade, porque na globalidade dos países desenvolvidos 
nota-se uma discrepância entre a proporção de mulheres na 
faculdade e o acesso ao topo das carreiras. Por que razão 
está Portugal a ultrapassar essa barreira mais rapidamente é 
uma questão sociológica muito interessante, mas é um facto 
que estamos muito mais ambiciosas.

De uma forma simplificada, em que é que consiste 
a sua investigação?

O meu grande interesse e da equipa que dirijo no Instituto 
de Medicina Molecular (IMM) é saber como funciona o 
genoma humano. Ele é o código que tem a informação para 
que um organismo se construa e funcione bem, da mesma 
forma que também pode estar na base de todo o mal. É 
dessa forma que tentamos encontrar novas pistas para o tra-
tamento das doenças. 

Does the fact that it was awarded individually for 
the first time to a women give it any special meaning?

I think it does. It means that women are increasingly pro-
fessionally active in Portugal, and fighting for leading jobs 
in their careers. I think that this reflects a change in genera-
tional attitude and that many more are yet to come...

Is science in line with this evolution or does it 
lead the way for other areas of society?

I would even say that science is in front of the rest, because 
if you look at the international prizes awarded to Portuguese 
scientists, especially in areas such as life and health sciences, 
you discover that women are proportionally more represented.

But the majority of Nobel prizes in the field of 
science continue to be given to men...

It’s true, because in the majority of developed countries you 
can see a discrepancy between the proportion of women at uni-
versity and access to top jobs. Why Portugal is overcoming this 
barrier quicker than other nations is a very interesting sociolo- 
gical question, but it is a fact that we are muchmore ambitious.

In simple terms only, describe what you research 
involves.

My major interest and that of the team I head at the 
Molecular Medicine Institute (IMM) is to know how the 
human genome works. This is the code that holds the infor-
mation that allows an organism to be built and work well. It 
can also be at the root of everything that is bad. This is the 
way we try and find new avenues in treating diseases.

Ao centrarem-se na origem das coisas não acabam 
por ser demasiado pressionados para a obtenção de 
resultados práticos? 

O desafio que estou a tentar seguir não é curar a doença 
a, b ou c, mas sim tentar perceber mesmo como é que o 
gene funciona. Alias, de todos os novos tratamentos que 
a medicina dispõe, a grande maioria foi descoberta sem se 
estar à procura deles em particular.

Mas não deixo de considerar que a obtenção de resul-
tados é importante, por isso defendo que em cada socie- 
dade devem existir duas pipelines paralelas: uma que gera 
conhecimento e outra que aproveita as tais ideias para apli-
cá-las em situações concretas. 

“Dá-me muitíssimo mais prazer uma ideia nova 
para desenhar do que passar o dia na praia sem 
pensar em nada.
  
I take a great deal more pleasure from a new idea to 
design than spending the day at the beach without 
thinking about anything. 

”

In focusing on the origin of things do you not 
end up being too forced to finding practical results?

The challenge I am trying to follow is not about curing 
disease a, b or c, but rather trying to understand just how a 
gene works. In fact, of all the new treatments that medicine 
has to offer, the vast majority were discovered without being 
looked for in the first place. But this doesn’t stop me believing 
that obtaining results is important. As a result I believe that 
each society should have two parallel pipelines: one that mana- 
ges knowledge and another that makes use of these ideas to 
apply them in concrete situations.
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Esta responsabilidade quase social que assumiu leva- 
-a a descurar a vida pessoal em detrimento de uma  
causa maior?

Acho que é uma questão muito pessoal que se coloca a 
todas as pessoas que levam a sua profissão de uma forma 
muito concentrada e séria. Para mim, é tudo uma questão de 
disciplina e organização mas é evidente que temos de passar 
muito tempo a trabalhar e, sobretudo, sempre focados.

Ainda consegue passar um fim-de-semana sem pen-
sar nas células e nas moléculas?

É muito difícil porque isso faz parte de mim, mas é uma 
opção pessoal, ninguém me obriga a pensar constantemente 
nelas. E devo dizer que um problema para resolver também 
pode ser uma das sensações mais agradáveis que poderia 
ter. Dá-me muitíssimo mais prazer uma ideia nova para 
desenhar do que passar o dia na praia sem pensar em nada. 

Que legado gostava de deixar para o futuro da 
ciência?

O meu grande sonho passa por conseguir uma descoberta 
que tenha um grande impacto e que sobreviva à minha 
morte. Não quer dizer que seja para perdurar o meu nome, 
mas algo que seja útil na humanidade alguns anos para 
além da minha vida existencial.

Does this almost social responsibility you have 
taken on cause you to neglect your personal life to 
make way for the greater cause?

I think that this is a very personal question posed to every 
person who takes his or her profession very seriously and is very 
focused on it. For me, it’s all a question of discipline and or-
ganisation but it’s obvious that we have to spend a lot time 
working and, in particular, remaining focused.

Do you still manage to spend the weekend with-
out thinking about cells and molecules?

It’s very difficult, because this is part of me, but it is a 
personal choice. Nobody forces me to think about them all the 
time. And I should say that having a problem to solve can also 
be one of the most pleasant feelings to have. I take a great deal 
more pleasure from a new idea to design than spending the 
day at the beach without thinking about anything...

What legacy would you like to leave for the future 
of science?

My great dream would be to make a discovery that would 
have a major impact and would survive my death. I don’t 
mean that it would make my name live on, rather something 
that would be useful for humanity for some years beyond my 
actual existence.

Texto de Text by Nelson Jerónimo Rodrigues | Fotografias de 
Photographs by Pedro Vilela
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BRIONI 2010/2011

Outono/Inverno
Autumn/Winter

Rendas, caxemiras, sedas, tules e chiffon são as matérias-primas escolhidas para rea-
vivar a era disco dos anos 70 na nova colecção Outono/Inverno da Brioni. Ao eliminar o 
supérfluo, surgem linhas femininas e formas estruturadas que trazem um toque sofisticado e elegante. Os saltos vertigi-
nosos complementam a silhueta vertical onde abundam conjuntos monocromáticos, variando entre o preto, violeta e tons 
cremes, adornados por acessórios brilhantemente dourados.

Lace, cashmere, silk, tulle and chiffon are the prime materials chosen to revive the disco era of 
the 1970s in the new Autumn/Winter collection from Brioni. In removing the superfluous, feminine lines 
and structured shapes are revealed, which bring a touch of sophistication and elegance. Vertiginous heels complement the vertical 
silhouette, which abounds in monochromatic series, varying between black, violet and cream shades, adorned with sparkling, gilded 
accessories. | www.brioni.com
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GALANTE

Delicadeza Fantasiosa
Fantasy World

Quase como num conto de fadas, há príncipes, rosas e há belos, exclusivos e extravagan-
tes sapatos à espera que os pés perfeitos os resgatem. E há branco e encarnado por todo o lado, reflectidos 
em enormes espelhos e candelabros dignos dos mais requintados palácios. É por isso que quando se entra na Galante, 
sapataria assombrosa em Bruge, na Bélgica, é quase como se se mergulhasse num livro de contos de fadas, como aqueles que 
líamos em crianças.

É assim, inesquecível, desde que Alain e Robbie, proprietários e magos dos sapatos, pediram à Creneau International para 
tornar a loja num local mais teatral, ainda que com estilo. O gabinete de design criou um espaço dividido em duas grandes 
áreas, com uma pequena sala ao centro, que funciona como armazém da loja. Um espaço funcional, que, no entanto, ganhou 
uma beleza extra por estar coberto pelas tais rosas, vermelhas e luxuosas. 

Almost as if in a fairytale, there are princes, roses and there are beauties, exclusive and 
extravagant shoes, waiting for the perfect feet to come along and rescue them. And there is white and 
scarlet everywhere, reflected in huge mirrors and chandeliers worthy of the most sophisticated of palaces. For these reasons, when you 
enter Galante, this stunning shoe shop in Bruges, in Belgium, it is almost as if you were delving into a book of fairytales, just like 
the ones we read when we were children. 

It has become so unforgettable, because Alain and Robbie, owners and wizards of these shoes, asked Creneau International to 
turn the shop into a more theatrical setting, but with style. The design studio has created a space split into two large areas, with a 
small room in the centre, which works as the shop’s storeroom. A functional space, which, nevertheless, had been given added beauty 
in that is covered with red, sumptuous roses. The luxuriance of this place continues in the front part of the shop, where a grandiose 
lamp has been placed, right about a platform of shoes, seemingly showing that these are the leading characters. 
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Completing the refined and at the same time dreamlike look, there is, in Galante, a delicate 
white picture, that reveals fairytale creatures, surrounded by more stunning shoes. Who could ever 
resist such temptation?! Who could say that they wouldn’t enjoy being a princess for a day, or just 
a moment?! | www.galante.be

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias de Photographs by Philippe Van Gelooven

O requinte deste lugar continua na parte dianteira da loja, onde 
foi colocado um grandioso candeeiro, justamente por cima de uma plataforma 
de sapatos, parecendo indicar que ali são eles as personagens principais. A completar o look 
requintado e simultaneamente onírico há, na Galante, um delicado quadro branco, que vai 
exibindo criaturas de contos de fadas, rodeadas dos mais belos sapatos. Quem conseguirá 
resistir a esta tentação?! Quem conseguirá dizer que não a ser princesa por um dia ou apenas 
um momento?!
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JOSÉ ANTóNIO TENENTE

Romântico,
por Natureza
Naturally Romantic

Em criança desenhava as suas personagens favoritas da Disney, enveredando depois pela arquitectura. 
Mas a moda falou mais alto e, desde 1986, data em que apresentou a sua primeira colecção, que José António 
Tenente iniciou o seu trabalho como estilista, definindo o romantismo como tendência. Extravasa ideias e 
possibilidades quando desenha o guarda-roupa de uma peça de teatro ou de bailado, afirmando assim um 
legado que culminou recentemente na exposição/desfile da colecção Primavera/Verão 2011 no MUDE – 
Museu do Design e da Moda, fruto do projecto «Assinado por Tenente». E para a próxima estação Outono/
Inverno, Tenente prefere não revelar nada… 

© Rafael G. Antunes
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não tem quase comparação possível. Passámos do quase nada 
ao quase tudo. O acesso à moda democratizou-se com a che-
gada das grandes ‘cadeias’ internacionais, o que veio ajudar a 
mudar a imagem dos portugueses em geral. Por outro lado, 
também o segmento de luxo cresceu muito com várias marcas 
internacionais a abrirem lojas próprias em Portugal. 

A moda nacional é uma realidade e está obviamente 
no bom caminho, no entanto, infelizmente, nem sempre a 
visibilidade e a implantação no mercado correspondem ao 
crescimento e à evolução da moda nacional enquanto pro-
jecto criativo. O mercado é extraordinariamente concor-
rencial e a capacidade de investimento em marketing relati- 
vamente às marcas internacionais é muito diferente. A compe- 
tição com a escala global é muito difícil e o nosso mercado 
interno é muito pequeno. 

Alguma vez se arrependeu de ter realizado uma 
determinada peça ou colecção?

Claro que sim, mas faz parte do processo criativo. Nem 
sempre se consegue encontrar o melhor resultado na altura 
certa. Por isso é que esta actividade, apesar de criativa, exige 
muita disciplina e rigor. E também em algumas fases mais 
iniciais do meu percurso ‘pequei’ por ‘inconsciência’. Sinto 
agora que não tinha a ‘bagagem’ suficiente para abordar cer-
tos temas. Mas é uma constatação pacífica...

E a inspiração… De onde vem o alento para conse-
guir criar duas linhas de vestuário por ano?

A inspiração é muito variada... Um filme, uma música, 
um livro, um herói, uma viagem, a pesquisa histórica, um 
detalhe de costura… podem dar origem a todo o desenvol-
vimento de uma colecção. Registo viagens, ideias, esboços… 
São-me muito úteis para o desenvolvimento das colecções.

Revê o seu estilo em algum outro designer de moda 
internacional que admire?

Não me revejo propriamente em ninguém, mas obviamen- 
te que admiro vários trabalhos, a começar pelos grandes mes-
tres da costura das décadas de 30 e 50, Madeleine Vionnet, 
Christian Dior e Cristóbal Balenciaga. Na actualidade, não 
sou ‘incondicional’ de nenhum designer, mas vou seguindo 
com atenção alguns trabalhos que considero interessantes. 

Para além da moda, o legado JAT já possui uma 
linha de acessórios para escritório, de óculos de sol e 
uma home collection. Quando sentiu que era altura de 
dar novos rumos à sua marca?

A maioria desses projectos resulta de contactos feitos 
por distribuidores em Portugal de marcas estrangeiras nas 
respectivas áreas, que sentiam haver lugar para projectos 
com assinatura de criador nacional. Para nós também nos 
parece natural este caminho e corresponde a um esforço e 
investimento do trabalho que fomos fazendo ao longo dos 
anos. São desafios muito interessantes e um natural alar-
gamento do universo da marca, mas é necessário estarem 

whether in terms of creation, or in terms of availability, is almost 
impossible to compare. We went from almost nothing to almost 
everything. Access to fashion was democratised with the arrival 
of major international “chains”, which came to help change the 
image of the Portuguese in general. On the other hand the lux-
ury segment has also grown a great deal, with many interna- 
tional brands opening their own stores in Portugal. 

National fashion is a reality and is obviously on the right 
path, however, unfortunately market visibility and placement 
do not always correspond with the growth and evolution of 
national fashion as a creative project. The market is extraor-
dinarily competitive and investment capacity in marketing 
relative to international brands is very different. Competi-
tion on this global scale is very difficult and our internal 
market is very small.

Have you ever regretted having made a particular 
piece or collection?

Of course I have, but this part of the creative process. You 
can’t always manage to achieve the best result at the right 
time. Therefore this job, despite being creative, demands a lot 
of discipline and precision. And also in some earlier phases of 
my career I ‘sinned’ through ‘thoughtlessness’. I feel now that 
I didn’t have enough ‘baggage’ to take on certain subjects 
back then. But this is a peaceful discovery...

Qual foi a primeira peça que desenhou e viu execu-
tada? Ainda a guarda?

A primeira peça não sei bem... mas deve ter sido alguma 
coisa para a minha mãe ou para uma amiga de liceu. E não 
faço ideia se ainda existirá em algum baú perdido. 

Participa na Moda Lisboa desde o seu início, em 
1991. O que mudou na moda nacional desde essa altura?

Mudou tudo! Portugal era um país sem tradição na 
área do design de moda e mesmo tendo uma vasta tradição 
têxtil, as condições nem sempre foram, nem são, as mais 
favoráveis para a criação nem para a ligação dos designers 
de moda com a indústria. Realmente o panorama da moda, 
quer ao nível da criação, quer das ofertas disponíveis, 

What was the first piece you ever designed and 
saw made? Do you still have it?

I’m not sure about the first piece... but it must have been 
something for my mother or for a school friend. And I have no 
idea if it still exists in some lost trunk somewhere.

You have taken part in Moda Lisboa ever since 
it began in 1991. What has changed in the nation’s 
fashion scene since then?

Everything has changed! Portugal was a country without 
any fashion design traditions and even with its vast textile 
traditions, the conditions were never and still aren’t particu-
larly favourable for creation or for bringing fashion designers 
into contact with the industry. In truth, the fashion scene, 

As a child he would draw his favourite Disney characters, before taking the path towards architecture. But fash-
ion proved to be much louder in his mind and ever since 1986, the year in which he presented his first collection, José 
António Tenente has worked as a fashion designer, defining romanticism as a trend. Overflowing with ideas and 
possibilities as he designs the wardrobe for a play or a ballet, he has thus ensured a legacy that recently culminated in 
his exhibition/fashion show for the Spring/Summer 2011 collection at MUDE – Museum of Design and of Fashion, 
fruit of the project «Designed by Tenente». And for the coming Autumn/Winter collection, Tenente prefers to keep 
it under wraps...

© FG+SG
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reunidas as condições e a equipa certa para o implementar. 
Não nos interessa assinar produtos apenas pela quantidade.

Amor Perfeito traduz a verdadeira essência de José 
António Tenente?

Do que é possível traduzir em aroma, acho que sim! O 
Amor Perfeito surgiu precisamente do brainstorming, do que 
representa a marca, o que lhe está associado, o que as pessoas 
vêem nela... O romantismo é um atributo que invaria- 
velmente está associado ao meu trabalho. É talvez o ponto 
que reúne maior unanimidade e foi por isso que decidimos 
explorar este imaginário para o primeiro perfume JAT.

“O romantismo é um atributo que invariavelmente está associado 
ao meu trabalho. É talvez o ponto que reúne maior unanimidade…
 
Romanticism is an attribute invariably associated with my work. This is 
the point that most people agree on...

 ”
And inspiration... where do you find the energy 

to manage to create to clothing ranges per year?
Inspiration is very varied... A film, some music, a book, a 

hero, a trip, historical research, a needlework detail... can bring 
about the entire development of a collection. I record journeys, 
ideas, sketches... They are very useful for developing collections.

Do you ever see your style in another international 
fashion designer you admire?

I don’t really see myself in anyone, but obviously I ad-
mire many works, beginning the great masters of couture 
from the 1930s and 1950s – Madelein Vionnet, Christian 
Dior and Cristóbal Balenciaga. In today’s world I am not 
‘unconditional’ for any designer, but I closely follow the works I 
consider interesting.

Besides fashion, JAT also has an office accessories 
range, a sunglasses collection and a home collection. 
When did you feel that it was time to take the brand 
into new areas?

The majority of these projects result from contacts made 
through distributors of foreign brands in Portugal in their 
respective areas, who felt that there was space for projects fea-
turing the design of a Portuguese designer. This direction 
seemed natural for us too and corresponds to a work effort 
and investment that we have been making over the years. 
These are very interesting challenges and a natural broaden-
ing of the brand’s scope, but the right conditions and team 
need to be assembled to carry them out. We not interested in 
quantity, rather quality.

Does Amor Perfeito reflect the true essence of José 
António Tenente?

As much as it is possible to reflect it in an aroma, I think 
it does! Amor Perfeito came precisely from a brainstorming 
session about what the brand represents, what is associated 
with it, what people see in it... Romanticism is an attribute 
invariably associated with my work. This is the point that 
most people agree on and for this reason we decided to explore 
this concept for the first JAT perfume.

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias por 
Photographs by Luísa Ferreira

OlfactoSmell
MR. E MRS. FRAGAnCE

Ginger, Fred, Walter e Wilma são apenas alguns 
dos nomes dos casais imaginários que compõem 
as novas fragrâncias da marca Mr. e Mrs. Frangance. 
Com 11 cores diferentes e aromas como banana, baunilha 
ou rum, estes frascos têm formas distintas, de modo a adap-
tarem-se a diferentes estilos de vida e a proporcionarem sensações 
tão positivas, como a harmonia. 

Ginger, Fred, Walter and Wilma are just some of the names of the imaginary 
couples that make up the new fragrances from Mr. e Mrs. Fragrance. With 11 dif-
ferent colours and aromas, such as banana, vanilla or rum, these flacons come in a series 
of shapes, ensuring that they adapt well to differing lifestyles and that they provide positive 
sensations, such as harmony.

www.joyfragrances.com

FiveSenses
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AudiçãoHearing
BAnG & OLuFSEn

Os EarSet 3i são os novos auriculares da Bang & Olufsen, pensados como o complemento ideal para os iPhone, iPad 
e iPod, já que oferecem uma alta qualidade de som e a solução mãos-livres. O botão de controlo com microfone integrado 
nos auriculares permite atender e terminar chamadas, reproduzir um vídeo e avançar para a música seguinte sem tirar 
o leitor do bolso.

The EarSet 3i is the latest headphone offering from Bang & Olufsen, designed to offer the perfect complement for the iPhone, iPad 
and iPod as they produce high sound quality and hands free connectivity. The control button with integrated microphone in the headset 
allows the user to answer and end calls, play videos and move between tracks without taking your phone/player out of your pocket.

www.bang-olufsen.com 

VisãoSight 
CHOPARD

A emblemática linha Ice Cub, da Chopard, surge este ano reinventada. Os novos anéis ou alianças da colecção são finos, 
de linhas simples, geométricos e delicados. Disponíveis em três ouros – branco, rosa e amarelo – e com adição de 
diamantes, a sua leveza permite que nos esqueçamos que os estamos a usar, quase como se fossem uma segunda pele. 

The emblematic Ice Club range from Chopard returns this year in a new guise. The new rings or engagement rings from 
the collection are fine, with simple, geometric and delicate lines.
Available in three types of gold – white, pink and yellow – and featuring diamonds, their lightness allows you to almost 
forget you have them on, as if they were your second skin.

www.chopard.comVillas&GolfeSextoSentido | Cinco Sentidos | 120 Villas&GolfeSextoSentido | Five Senses | 121
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PaladarTaste
GOLDEn OLIVE OIL

Foram feitas apenas 444 peças, o que torna estes frascos de azeite com pepitas de ouro 
ainda mais especiais. Feitos por artesãos croatas a partir de oliveiras seleccionadas da cente-
nária Lesina, na ilha de Hvar, provar deste Golden Olive Oil é presentear o corpo e a mente 
com sensações únicas de bem-estar e felicidade. 

Just 444 units have been made, making these bottles of extra virgin olive oil with gold flakes all 
the more special. Made by Croatian craftsment from selected olive trees in ancient Lesina, on the 
island of Hvar, tasting this Golden Olive Oil involves presenting your body and mind unique 
sensations of wellbeing and happiness.

www.goldenoliveoil.com 

TactoTouch
DECLéOR

Expression de L’âge é um creme roll on da Decléor que 
pretende preservar a vitalidade e luminosidade das peles 
de 30 anos. A marca francesa associa o seu conhecimento 
dos óleos essenciais aos mecanismos da pele para criar um 
cocktail único de óleos essenciais de néroli e laranja amarga, 
que previnem o aparecimento dos primeiros sinais de enve-
lhecimento. Garante a Decléor que as rugas e rídulas dos 
olhos, testa e lábios são atenuadas imediatamente.

Expression de L’Âge is a roll on cream from Decléor, which 
claims to preserve the vitality and luminosity of 30-year-old skin. 
The French brand combines its knowhow of essential oils with 
the skin’s mechanisms to create a unique cocktail of néroli and 
bitter orange essential oils, preventing the appearance of the first 
signs of aging. Decleór guarantees that wrinkles and expression 
lines around the eyes, forehead and lips are immediately reduced.

www.decleor.pt 
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They are part of every animal organism and the explanation is simple: the more you eat and the less you move the larger the cells 
storing the body’s fat become. If you don’t take care the step from being simply overweight to being obese can be shorter than you could 
ever want. But there is another type of fat that is very dangerous for health and which affects more and more people: abdominal fat.

We all have a different number of fat cells around our body, some more than others, often depending on our genetic makeup. 
These subcutaneous fat cells, called adipocytes, condition the type of body we will have and the distribution of body fat. The resulting 
shapes can be classed as ‘apple’, where fat is located around the waistline and abdomen, or ‘pear’, where the fat concentrates in the 
hips, buttocks and thighs. 

When we talk about dieting, there is normally some confusion between losing weight and losing fat. A person can go on a diet 
which does lead to loss of body weight, through the loss of water and of muscle, but which is hardly reflected in the amount of fat lost. 
When there is no specific treatment associated, which promotes the loss of fact, this fact becomes all the more obvious in crash diets, 
which induce rapid weight loss, with no noticeable reduction in body fat.

There are many people who are overweight that manage to bring their weight down on the scales, but are not able to reduce the 
total and localised fat percentage. This means, amongst other things, that despite weight loss you still cannot see abdominal muscles, 
which remain covered by a layer of fat, which has not been lost.

The number of fat cells is defined at around the age of 16, with as much lifestyle as genetics condition the future result. The 
number of fat cells remains stable. Through our dietary and sedentary lifestyle choices, fat cells become more or less loaded with fat. 
When we burn the fat contained in adipocytes we are not reducing the amount of existing cells, rather reducing the amount of fat 
these cells contain, which means the adipocytes are reduced in volume. They shrink, but they remain intact and active.

PUB

Fazem parte de todos os organismos animais e a explicação é simples: quanto mais se come e menos se movimenta 
mais cheias ficam as células que armazenam a gordura do corpo. Do simples excesso de peso até à obesidade, caso não haja 
cuidado, pode ser um passo. Mas há um tipo de gordura muito perigosa para saúde e que afecta cada vez mais pessoas: 
a gordura abdominal.

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. Estas células gordas subcutâneas, chamadas adipócitos, condi-
cionam o tipo de corpo que iremos ter e a distribuição da gordura corporal, que pode ser tipo maçã, instalada à volta da 
cintura e abdómen, ou pêra, quando se localiza nas ancas, glúteos e coxas. 

Quando se fala de emagrecimento há normalmente alguma confusão entre perder peso e perder gordura. Uma pessoa 
pode fazer um regime alimentar de emagrecimento que leve realmente à perda de peso corporal, através de perda de água e 
de músculo, mas que tenha pouco reflexo na quantidade de gordura perdida. Quando não há qualquer tipo de tratamento 
específico associado, que promova a perda de gordura, este facto torna-se ainda mais evidente em dietas relâmpago, que 
provocam uma perda de peso rápida não traduzida em perda assinalável de gordura corporal.

Há muitas pessoas com excesso de peso que conseguem diminuir os valores na balança, mas que não conseguem 
reduzir a sua percentagem de gordura total e localizada. Isto faz com que, entre outras coisas, exista uma redução de peso 
mas continue a não se conseguir vislumbrar os músculos abdominais, que continuam cobertos pela camada de gordura 
que não se perdeu.

O perigo das nossas 
células gordas
The danger of our 
fat cells

“Fazem parte de todos os organismos animais e 
a explicação é simples: quanto mais se come e 
menos se movimenta mais cheias ficam as células 
que armazenam a gordura do corpo.  

”

PU
B
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É por volta dos 16 anos que o número de células gordas fica definido, sendo que tanto o nosso estilo de vida como 
a nossa genética condicionam o resultado futuro. O número de células gordas mantém-se estável. O que acontece é 
que através das nossas escolhas alimentares e de um estilo de vida sedentário as células gordas vão ser mais ou menos 
carregadas de gordura. Quando queimamos a gordura contida nos adipócitos não estamos a reduzir a quantidade de 
células que existe, mas sim a diminuir a quantidade de gordura que essas células contêm, o que faz com que os adipócitos 
diminuam de volume. Encolhem, mas continuam íntegros e ativos.

A importância de reduzir a quantidade de células gordas que está presente no perímetro abdominal prende-se com o 
aumento de risco de sofrer de doenças cardiovasculares que esta gordura provoca. A barriga não é apenas uma questão 
estética (embora também se ganhe nesse aspecto), mas sim um problema de saúde e prevenção da doença. Basta uma 
redução de 3 cm no perímetro abdominal para haver uma diminuição imediata no risco de sofrer doenças cardiovasculares 
(também pela diminuição dos valores de tensão arterial e colesterol) e diabetes tipo 2. 

Era importante existir uma solução eficaz e segura para a eliminação da gordura localizada, mas que não exigisse o 
recurso a técnicas cirúrgicas. A importância do método Liposhaper Max na redução da gordura abdominal reside preci-
samente no facto de este procedimento destruir efetivamente as células de gordura, de forma não-invasiva, sem recurso 
a uma cirurgia. Ou seja, através do Liposhaper Max as células não reduzem apenas o seu conteúdo de gordura, porque a 
membrana do adipócito é efectivamente destruída, provocando o esvaziamento total do seu conteúdo e mantendo a célula 
permanentemente danificada, sem capacidade de voltar a armazenar gordura. Isto é conseguido sem afetar quaisquer outras 
estruturas que não sejam as próprias células gordas, mantendo intactos os vasos sanguíneos, todos os tecidos e todas as 
estruturas circundantes. Estudos internacionais comprovam, através de análises de controlo ao sangue, urina e fígado, que 
não há aumento dos valores de colesterol em circulação no organismo ou em armazenamento nos órgãos internos, como o 
fígado, derivado dessa libertação gradual de gordura. A libertação da gordura das células é lenta e é prontamente metabo-
lizada 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.

Bastam três centímetros de redução do perímetro abdominal para diminuir imediatamente o risco de sofrer doenças car-
diovasculares, 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.

The importance of reducing the amount of fat cells present around the waistline relates to the increase in risk of suffering cardiovas- 
cular diseases, which this fat causes. The tummy isn’t just a matter of aesthetics (although there are improvements in this aspect too), 
but rather a health problem and disease prevention. All that is needed is a 3-centimetre reduction in the waistline for there to be an 
immediate reduction in the risk of suffering from cardiovascular diseases (also a reduction in blood pressure and cholesterol levels) 
and type 2 diabetes.

It was important for an efficient and safe solution to exist for removing localised fat, but which does not resort to surgical 
techniques. The importance of the Liposhaper Max method in the reduction of abdominal fat lies precisely in the fact that this 
procedure effectively destroys fat cells, noninvasively, with no need for surgery. That is to say, through the use of Liposhaper Max the 
cells do not just reduce their fat content, because the adipocyte membrane is effectively destroyed, causing the complete emptying of 
its content and keeping the cell permanently damaged, and unable to store fat ever again. This is achieved without affecting any 
other structures that are not the fat cells themselves, ensuring blood vessels, tissues and surrounding structures remain fully intact. 
International research shows, through control analysis on blood, urine and the liver, that there is no increase in cholesterol levels in 
the body’s circulations or in storage in internal organs, such as the liver, derived from this gradual freeing of fat. The fat is slowly 
released from the cells and is immediately metabolised by the body, with a part used as energy and the rest eliminate by natural 
means, just as if it were a standard weight loss diet. 

All that is needed is a 3-centimetre reduction in the waistline for there to be an immediate reduction in the risk of suffering from 
cardiovascular diseases, and the results achieved with Liposhaper Max represent values of around 10 centimetres reduction in body 
measurements. And this is achieved through a fully non-invasive technique, without incisions, blood, anaesthetics or pain. 

PUB

“They are part of every animal organism and the 
explanation is simple: the more you eat and the 
less you move the larger the cells storing the body’s 
fat become.  

”
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CORRESPONDENT

O autêntico e clássico estilo britânico é o distintivo da marca britânica de vestuário masculino Hackett London. Inspirada 
num homem viajado e viajante, a nova colecção de Verão Correspondent apresenta blazers e casacos leves e soltos e camisas 
de linho em tons que percorrem todas as matizes de um pôr-do-sol seco e quente.
Basta pegar no passaporte, escolher o próximo destino e conjugar versatilmente peças tão primorosas com lenços suaves 
e discretos, usufruir das fantásticas malas em couro e tela, sem esquecer os inimitáveis chapéus Panamá.

The authentic and classic British style is what sets apart British men’s clothing brand Hackett London. Inspired by the well-travelled 
and travelling gent, the new Correspondent summer collection presents light, loose fitting blazers and jackets and linen shirts in 
shades that reflect every colour of a dry and warm sunset.
Just grab your passport, pick your next destination and flexibly combine exceptional items with soft and discreet handkerchiefs, 
enjoying the fantastic leather and canvas suitcases, without forgetting the inimitable Panama hats.

www.hackett.com

Quintessence
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AMBER POUR HOMME INTENSE

Quatro anos depois do lançamento de Amber Pour Homme, a Prada apresenta a versão Amber Pour Homme Intense Eau 
de Parfum. O aroma é mais intenso e cativante, mantendo a sedução clássica do âmbar. Residem ainda notas frescas de 
bergamota, conjugadas com as atraentes folhas de patchouli da Indonésia e a suave baunilha de Madagáscar. Elementos 
olfactivos contrastantes gravados em relevo na placa de alumínio que realça no frasco rectangular em vidro preto.
Dedicada aos homens que apreciam a exclusividade e elegância, Amber Pour Homme Intense mantém o inconfundível estilo 
italiano da Prada. 

Four years after the launch of Amber Pour Homme, Prada presents a new version - Amber Pour Home Intense Eau de Parfum. 
The aroma is more intense and captivating, maintaining the classical allure of amber. There are also the fresh notes of bergamot, 
combined with appealing patchouli leaves from Indonesia and smooth vanilla from Madagascar. Contrasting aromatic elements 
engraved in the aluminium plaque decorating the scent’s black glass rectangular flacon.
Dedicated to men who appreciate exclusiveness and elegance, Amber Pour Homme Intense maintains the unmistakable Italian 
style of Prada.

www.prada.com

TRIBUTE TO THE MONT BLANC

A mais alta montanha da Europa Ocidental, o Monte Branco, foi homenageado na nova linha de instrumentos de escrita, 
jóias e artigos em couro da homónima Mont Blanc.
Tribute to the Mont Blanc celebra o cume europeu com materiais e pedras que intentam reflectir a neve e o gelo brancos. 
A ergonómica lapiseira Meisterstuck passou de preto lacado a uma alvura eterna, com a frente revestida a platina com um 
desenho inscrito do maciço, com o nome de cada cume gravado. E também as jóias masculinas foram revistas: esbeltos 
botões de punho em aço inoxidável, com uma ónix negra de onde brilha, tal como o gelo, um diamante branco Mont 
Blanc de 0.06 quilates. 

The tallest mountain in Western Europe, Mont Blanc, has been paid tribute to in the new range of writing instruments, jewellery 
and leather items from the brand of the same name. Tribute to the Mont Blanc celebrates the European peak with materials and 
stones that aim to reflect the white of snow and ice.
The ergonomic Meisterstuck propelling pencil has changed from black lacquer to eternal white, with a platinum plated front en-
grave in detail with the natural wonder engraved, with the name of each peak. Men’s jewellery has also been revamped: elegant 
cufflinks in stainless steel, with howlite stone studded with a white 0.06-carat Mont Blanc diamond, sparkling like ice. 

www.montblanc.com
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JAGUAR C-X75

O C-X75, um concept supercar eléctrico, criado para 
celebrar os 75 anos da Jaguar, ganhou o Louis Vuitton 
Classic Award 2010, pelos seus desígnios repletos de luxo, 
requinte e pormenorizada elegância. 
O admirável protótipo marca um ponto de viragem da 
Jaguar que pretende afirmar-se na criação de arrojados, 
inovadores e esbeltos carros de performance. 

The C-X75, an electric concept supercar, created to ce-
lebrate 75 years of Jaguar, has won the Louis Vuit-
ton Classic Award 2010, for its intentions packed 
with luxury, refinement and detailed elegance.
The stunning prototype marks a turning point 
for Jaguar, which aims to make its mark in 
the creation of daring, innovative and 
graceful high performance vehicles. 

www.jaguar.com

HENDRICK’S

Em edição limita, a Hendrick’s apresenta uma garrafa do seu premium gin 
escocês acompanhada por uma original chávena de chá. Um surpreendente 
e inusual conjunto que intenta recuperar o tradicional e refinado ritual britâ-
nico «five o’clock tea» (chá das cinco), degustando um refrescante e floral gin 
com infusões de pepino e de pétalas de rosas. 

As a limited edition, Hendrick’s presents a bottle of its premium Scotch gin accom-
panied by an original tea mug. A surprising and unusual combination, aiming 
to revive the traditional and refined British ritual of «five o’clock tea», tasting a 
refreshing and floral gin with infusions of cucumber and rose petals.

www.hendricksgin.com
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Cessna Corvalis TTX

O mundo nas mãos
The world in your hands

O mundo anda a uma velocidade vertiginosa e é preciso acompanhá-lo. Estar aqui 
e logo ali, a milhares de quilómetros de distância, em pouco tempo. É preciso tomar o controlo, mas 
fazê-lo com estilo, a bordo de uma aeronave que lhe proporcione conforto, segurança e que tenha as mais altas tecnologias, 
para que se sinta quase dono do mundo. Uma aeronave como este novo Cessna Corvalis TTX, desenhado e construído para 
responder ao desejo de todos os pilotos de estar ao comando de um avião de performance elevada. 

The world moves at a frightening pace and you need to keep up. Being here and there, thou-
sands of miles away the next instant, in as a little time as possible. You need to take control and do it with 
style, aboard an aircraft that affords comfort, safety and the very height in technology, so that you can feel as if you own the world. 
An aircraft like this new Cessna Corvalis TTX, designed and built to respond to the wish of every pilot to be in command of a high 
performance aeroplane.
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Built to be exceptional, the Cessna Corvalis TTX is the only single engine craft in the world 
fitted with the G2000 system from Garmin, with touch screens. Besides making the cockpit truly unique in terms 

of design, this option aims to make piloting simpler and more pleasant. Besides this, this new version 
also features paintwork options, new interiors and new equipment.

In terms of the engine the Cessna Corvalis TTX comes fitted with a six cylinder 320 hp engine 
and a three blade propeller. Able to reach a top speed of 435 km/h and enjoying a flight range of 2350 
km, this means that Madrid is just an hour away from Lisbon and flying to Paris will take a little 
over three hours. And your flight will be free of worries, as this aircraft is built to provide additional 
stability, when flying at low or at high speeds. Basically, so that the trip is practically more interesting 
than the destination. | www.cessna.com 

Texto de Text By Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly 
given  by Cessna Aircraft Company

Construído para ser excepcional, o Cessna Corvalis TTX é o único monomotor do 
mundo equipado com o sistema G2000, da Garmin, com ecrãs touchscreen. Além de tornar o cockpit  
verdadeiramente singular em termos de design, esta opção visa tornar a pilotagem mais simples e agradável. Para além 
disso, esta nova versão conta com novas opções de pintura, novos interiores e novos equipamentos. 

Em termos de motor, o Cessna Corvalis TTX vem equipado com um motor de seis cilindros e 320cv de potência, e 
uma hélice de três pás. É capaz de atingir uma velocidade máxima de 435km/h e tem uma autonomia de 2350 km, o que 
significa que com ele, Madrid fica a cerca de uma hora de distância de Lisboa, e chegar a Paris demora pouco mais de três 
horas. Tudo isto sem sobressaltos, porque esta aeronave está construída para proporcionar estabilidade adicional, quer se 
voe a baixa ou alta velocidade. No fundo, para que na viagem o caminho seja quase mais interessante do que o destino.
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Baracuda C2098
Ao Sabor do Vento e 
das Ondas
Guided by Wind 
and Waves
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The new Baracuda C2098 sails according to the swell of the tides, but also according to the 
bold nature of the wind.

Designed by Perini Navi, working with naval architect Ron Holland, the sailing yacht astounds with its 50 metres and its 
colourful sails, brightening up the cockpit and the whole deck that opens up, via a sliding door, to the main salon, ensuring excellent 
lighting and a panoramic view. 

The lower deck is home to the master suite with its ladies and gents private bathroom, as well as to two VIP cabins, with king-size 
beds and two twin-bed cabins, accommodating up to eight guests. 

The eight crew members also have four comfortable cabins and one exclusive cabin for  
the captain.

The interiors designed and decorated by John Pawson, reinterpret modern minimalism to the full, ensuring the height in space 
and brightness in the stunning Baracuda, with large open space areas. The comfortable fluidity on board the vessel can be seen in 
the made to measure pieces of furniture, harmoniously combining a sense of natural classicism in the style of the waves and of the 
wind. | www.perininavi.it

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given  by Perini Navi

O novo Baracuda C2098 navega consoante o enlear das marés, mas também segundo 
o espírito mais afoito do vento.

Concebido pela Perini Navi, em consonância com o arquitecto naval Ron Holland, o veleiro deslumbra pelos seus 50 
metros e pelas velas coloridas que animam o cockpit e todo convés que se abre, através de uma porta de correr, para o salão 
principal, proporcionando uma óptima iluminação e vista panorâmica.

O deck inferior preserva a master suíte com casa de banho privativa para senhor e senhora, além de duas cabines VIP 
com cama king-size e dois camarotes duplos, que podem acomodar até oito convidados. 

Os oito tripulantes dispõem igualmente de quatro confortáveis cabines e de um  
camarote exclusivo para o capitão.

Os interiores, desenhados e decorados por John Pawson, reinterpretam ao máximo o minimalismo moderno, preser-
vando no fantástico Baracuda as máximas de espaço e luminosidade com amplas áreas em open space. A fluidez confortável 
a bordo do cruzeiro revê-se nas peças de mobiliário feitas à medida do local, conjugando harmonicamente uma sensação 
de classicismo natural ao sabor das ondas, ao sabor do vento.  
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Portimão Portugal Match Cup

Prova Mestra
Major Event
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Between June 22nd and 26th, Portimão Marina welcomed, for the second time, the fourth 
leg of the World Match Racing Tour (WMRT), one of the largest and most important professional and international 
sailing circuits, which has passed through Portuguese waters ever since 2004.

Organised by the Sá Machado Group, headed by Justino de Sá Machado, the Portimão Portugal Match Cup involved the par-
ticipation of 12 teams: one Portuguese, one Italian, one from New Zealand, a British team, a Danish one, a Finnish one and two 
Australian, Swedish and French teams.

De 22 a 26 de Junho, a marina de Portimão acolheu, pela segunda vez, a quarta etapa 
do World Match Racing Tour (WMRT), um dos maiores e mais importantes circuitos profissionais e interna-
cionais de vela. 

Organizada pelo Grupo Sá Machado, dirigido por Justino de Sá Machado, a Portimão Portugal Match Cup contou 
com a participação de 12 equipas: uma portuguesa, uma italiana, uma neo-zelandesa, uma britânica, uma dinamarquesa e 
uma finlandesa e duas equipas australianas, suecas e francesas. 
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Cheered on by a large public presence, the final of the Portuguese leg of the WMRT was 
fought between the Italian Francesco Bruni, current tour leader with 59 points, and the Briton Ian Williams, 

from Team GAC Pindar. In the end victory went to the Brit, with Ian  
Williams achieving a win with a score of 2-0. Mathieu Richard, from France, 
and Johnie Berntsson from Sweden, battled it out for third and fourth place. 
But at the end of competition, the third place went to the French skipper, once 
again winning with a score of 2-0.

The event revealed the mastery of great international sailing talent and 
had Villas & Golfe as its media partner.

Now that the World Match Racing Tour has tested the seas and winds 
of France, Germany, South Korea, Portugal and Sweden, the international  
racing championship heads off to Switzerland, Denmark, the Bermudas  
Islands and ends the circuit with the Monsoon Cup in Malaysia.

www.wmrt.com | www.portimaoportugalmatchcup.com
Fotografias de Photographs by Rui Valido e João Maria

Com uma grande adesão por parte do público, a final da etapa portuguesa do WMRT 
foi disputada entre o italiano Francesco Bruni, actual líder do Tour com 59 pontos, e o britânico Ian 
Williams, da Team GAC Pindar. Contudo, foi Ian Williams quem conseguiu alcançar a vitória, ganhando por 2-0. Mathieu 
Richard, da França, e Johnie Berntsson, da Suécia, lutaram pelo terceiro e quarto lugar. Mas a eliminatória foi ganha pelo 
skipper francês que venceu também por 2-0. 

Uma prova que mostrou em Portugal a mestria de grandes velejadores internacionais e que teve a Villas & Golfe como 
parceiro de comunicação. 

Depois do World Match Racing Tour ter testado os mares e ventos de França, Alemanha, Coreia do Sul, Portugal 
e Suécia, o campeonato internacional de regatas seguirá para a Suíça, Dinamarca e Ilhas Bermudas, terminando com a 
Monsoon Cup, na Malásia.



Villas&GolfePortugal| 149

Ao longo do louvável percurso da Bentley, os reconhecidos GT determinaram a repu-
tação da prestigiada marca de automóveis de luxo. Depois de, em 2003, o Continental GT ter constituído 
o primeiro passo do renascimento da Bentley, surge o novo Continental GT, que, inspirado nos seus antecessores, ergue 
padrões ainda mais elevados a nível de design, engenharia, requinte, habilidade artesanal, performance e comodidade para 
uma utilização diária.

Throughout Bentley’s long and illustrious history the renowned GTs have determined the 
reputation of the prestigious luxury car manufacturer. Following the Continental GT providing the first step 
in the renaissance of Bentley in 2003, the new Continental GT has now arrived, which, taking its inspiration from its predecessors, 
reveals standards of even greater stature in terms of design, engineering, sophistication, workmanship, performance and comfort in 
everyday use. 

Novo Bentley Continental GT

Reinventar o luxo
Reinventing luxury
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Especialmente para o mercado chinês – actualmente o terceiro mais importante para 
a Bentley a nível mundial –, foram projectados dois modelos exclusivos: o Continental Flying Spur 
Speed China e o Continental GT Design Series China. Com um forte impacto visual e interiores vibrantes, entre uma 
série de especificações criadas unicamente para os clientes chineses, ambas as edições especiais são as primeiras da Bentley 
a utilizar o cor-de-laranja flame e o magenta metálico, numa imaginativa combinação de tons contrastantes.

Two exclusive models have been especially created for the Chinese market – currently the 
third most important for Bentley around the globe: the Continental Flying Spur Speed China and the Continental  
GT Design Series China. With a powerful visual impact and stunning interiors, among a series of specifications created solely 
for Chinese clients, both special editions are the first from Bentley to use flame orange and metallic magenta, in an imaginative  
combination of contrasting colours. | www.bentleymotors.com

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa  Fotografias gentilmente cedidas Photographs kindly given by Bentley

Fairmont Turnberry Isle

Greens tropicais
Tropical Greens
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Se à primeira vista são mais as semelhanças do que as diferenças entre os dois campos 
de golfe, um olhar mais atento fará notar o seu carácter distinto. No Softer Course há uma soberba queda 
de água, a maior do Estado, e árvores tropicais a separarem as diferentes partes do campo. No Miller Course o destaque 
vai para um enorme lago, o mais fundo do resort, e para a Ilha de Flamingos, que traz a este campo a serenidade do rosa. 

If at first glance there appear to be more similarities 
than differences between the two golf courses, closer inspection 
reveals their distinctive nature. On the Softer Course there is a stunning wa-
terfall, the highest in the state, and tropical trees separating the different parts 
of the course. The highlight of the Miller Course is a huge lake, the deepest in 
the resort, and the Flamingo Island, which brings the serenity of pink to this 
course. | www.fairmont.com/turnberryisle 

Texto de Tex by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas 
por Photographs kindly given by Fairmont Hotels & Resorts

Lush tropical landscapes, generous spaces of strategically placed water and spectacular  
waterfalls. This is this geography of the two golf courses of Fairmont Turnberry Isle, an exclusive luxury resort, located to the 
north of Miami Beach.

Renowned golfer and designer Raymond Floyd was chosen to transform the existing golf courses into a paradise for golfing fans. 
The Softer Course and the Miller Course, the two 18-hole courses of Fairmont Turnberry Isle are pleasing to the eye but are also a 
constant challenge for golfers, thanks to the testing design and layout.

Luxuosas paisagens tropicais, generosos espaços de água estrategicamente colocados 
e espectaculares quedas de água. É esta a nova geografia dos dois campos de golfe do Fairmont Turnberry Isle, 
um exclusivo resort de luxo, situado no Norte de Miami Beach. 

O reconhecido golfista e designer Raymond Floyd foi o escolhido para transformar os campos de golfe já existentes 
numa espécie de paraíso para os amantes da modalidade. O Softer Course e o Miller Course, os dois greens de 18 buracos 
do Fairmont Turnberry Isle, são aprazíveis ao olhar, mas são também um desafio constante para os jogadores de golfe, 
graças à forma desafiante como foram concebidos. 
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GOLf shOTs

FEDEX GOLF CHALLENGE

Depois de vencer no dia 16 de Julho a Final Nacional do FedEx 
Golf Challenge, Miguel Bianchi irá rumar a Pebble Beach, na  
Califórnia, onde irá disputar o acesso a um Pro-Am da FedEx Cup.
O golfista alcançou o prémio ao completar o campo do Oceânico 
Golf Course, em Vilamoura, com 71 pancadas NET, enquanto  
António Moura Portugal e Gonçalo Malafia alcançaram o segundo 
e terceiro lugar, ambos com 72 pancadas.
Eduardo Rangel, presidente do Grupo Rangel, assinalou mais uma 
vez o reconhecimento que esta prova tem junto dos profissionais 
do golfe, manifestando também o desejo de alargar o FedEx Golf 
Challenge a Espanha já no próximo ano.

After winning the National Final of the FedEx Golf Challenge on July 
16th Miguel Bianchi is set to head to Pebble Beach in California where 
he will compete to take part in FedEx Cup Pro-Am.
The golfer achieved this prize by completing the Oceânico Old Course in 
Vilamoura in 71 shots NET, while António Moura Portugal and Gonçalo 
Malafia took second and third places with scores of 72 shots a piece.
Eduardo Rangel, president of the Rangel Group, once again spoke of the 
recognition this event has with golf professionals, indicating also the de-
sire to expand the FedEx Golf Challenge into Spain in the coming year.

www.fgc-pt.com

TAçA ONYRIA GOLF SOLIDáRIO

A Taça Onyria Golf Solidário foi um torneio de golfe disputado 
entre várias figuras públicas cujas receitas reverteram a favor da 
APELA – Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica.
Mercedes Pinto Balsemão, Carlos Xavier e Humberto Coelho  
foram algumas das personalidades presentes no torneio onde Nico 
Baljer (Gross) e Fernando Quintas (Net) foram os vencedores  
masculinos, enquanto Nora Taipale (Gross) e Maria José Salazar 
(Net) ganharam a prova feminina. 

ONYRIA GOLF CHARITY CUP

The Onyria Golf Charity Cup, a golf tournament involving the parti-
cipation of various public figures, recently raised funds for APELA – the 
Portuguese Amyotrophic Lateral Sclerosis Association.
Mercedes Pinto Balsemão, Carlos Xavier and Humberto Coelho were 
some of the personalities present at the tournament where Nico Baljer 
(Gross) and Fernando Quintas (Net) were crowned winners in the men’s 
event, while Nora Taipale (Gross) and Maria José Salazar (Net) took 
the ladies’ event.

apela.geral@sapo.pt

JUST FOR LADIES

Um torneio só para senhoras! O Just For Ladies  
decorreu a 23 de Julho no desafiante percurso do Vila Sol,  
em Vilamoura.
Entre as cerca de 60 jogadoras de todo o país, Amy Bray 
venceu em Gross (com 25 pontos) e em Net (com 40  
pontos). Carla Archer (Vila Sol) e Fernanda Carp  
(Penha Longa) arrecadaram os prémios especiais.
Um fantástico torneio organizado pela Hole in One e com 
a Villas & Golfe como media partner.

FA tournament for women only! The Just for Ladies event 
was held on July 23rd on the challenging Vila Sol course  
in Vilamoura.
Among the nigh-on 60 players from around the country, Amy 
Bray took the Gross event (with 25 points) and the Net event 
(with 40 points). Carla Archer (Vila Sol) and Fernanda Carp 
(Penha Longa) walked away with the special prizes.
A fantastic tournament organised by ‘Hole in One’ and with 
Villas & Golfe as media partner.

www.holeinone.pt | www.villasegolfe.com
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fIGURA GOLfE

GOLf fIGURE

DAVID MOURA

Desde 2003 que tem a seu cargo a Selecção Nacional 
de Golfe, altura em que foi convidado pela Federação  
Portuguesa da modalidade (FGP) para ser treinador  
adjunto. David Moura acompanha os jogadores nacionais em  
todos os estágios e em grande parte dos torneios, sendo o 
responsável pela metodologia de treino e preparação física  
dos mesmos. 
A sua formação é altamente certificada, uma vez que 
em 2004 recebeu o Professional Full Qualify pela PGA  
Portugal, além do 1º Nível Titleist Performance Instituted 
(TPI) Certified Golf Fitness Instructor, em Madrid 2009, e 
o 2º Nível TPI Golf Certified Instructor, em 2010.
Com elevadas aptidões ao nível do desenvolvimento 
do swing de golfe em qualquer praticante do desporto,  
David Moura é também um exímio jogador, tendo ganho o  
primeiro lugar individual da Copa Internacional de  
Andaluzia 2010, em Espanha.

Ever since he was invited by the Portuguese Golf Federation 
(FGP) in 2003 to become assistant trainer, David Moura has 
been in charge of the National Golf Squad. Responsible for the 
training methods and physical preparation of the squad mem-
bers, David Moura accompanies the national players on every 
stage and at the majority of tournaments.
His training credentials are impeccable, having received Full 
Quality Professional from PGA Portugal in 2004, as well  
Titleist Performance Institute (TPI) Level 1 Certified Golf  
Fitness Instructor, in Madrid 2009, and TPI Certified Golf  
Instructor in 2010.
With exceptional skills when it comes to golf swing development 
in any player of the sport, David Moura is also an outstanding 
golfer, having achieved first place in the Andalusia International 
Cup 2010, in Spain.

www.davidmoura.com
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Torneio Barclaycard

Sol & Golfe
Sun & Golf

Foi no passado dia 18 de Junho que decorreu, na Quinta do Peru Golf & Country 
Club, o Torneio Barclaycard.

A sétima prova do Circuito do Portugal Golf Show contou 82 jogadores que, num campo de golfe em excelentes con-
dições, presentearam os convidados com uma agradável e divertida competição. 

Na categoria A, Luís Sousa Uva, da Quinta do Peru, venceu a prova com 43 pontos, enquanto Ricardo de Almeida, do 
ACP Golfe, ficou classificado no segundo posto com 39 pontos. Iian Feld, da Penha Longa, e a espanhola Maria Eugenia 
de Barnola ficaram no primeiro e segundo lugar da categoria B com 41 e 40 pontos, respectivamente.

No pódio da categoria C, o jogador do ACP Golfe, Diogo Diniz, alcançou o primeiro lugar com 42 pontos, e da 
Quinta do Peru, João Lopes de Sousa ocupou a segunda posição com 36 pontos.

TORnEIOs

TOURnAMEnTs
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The Barclaycard Tournament took place at the Quinta do Peru Golf & Country Club on 
June 18th. 

The seventh event in the Portugal Show Golf Circuit welcomed 82 players, who, on a golf course enjoying excellent conditions, 
treated guests to a pleasant and fun competition.

In Category A, Luís Sousa Uva, from Quinta do Peru, won the event with 43 points, while Ricardo de Almeida, from ACP 
Golfe, took second place with 39 points. Iian Feld, from Penha Longa, and the Spaniard Maria Eugenia de Barnola took first and 
second place in the Category B, with 41 and 40 points respectively.

No Torneio Barclaycard estiveram os representantes da instituição bancária, Peter S. 
Mottek, CEO do Barclays Portugal, e Sandra di Moise, Chief Cards Officer.

A Villas & Golfe voltou a ser media partner de mais um evento de golfe de enorme renome nacional e internacional, 
onde tanto os jogadores como os convidados desfrutaram de um dia bafejado com muito sol, golfe e uma fantástica vista 
para a Serra da Arrábida, na Península de Setúbal. 

On the podium of Category C, ACP Golfe player Diogo Diniz achieved first place with 42 
points, while Quinta do Peru player João Lopes de Sousa went home in second place with 36 points.

Representatives of the banking institution were present at the Barclaycard Tournament, and included Peter S. Mottek, CEO of 
Barclays Portugal, and Sandra di Moise, the company’s Chief Cards Officer.

Villas & Golfe was media partner once again at yet another golf event of major national and international renown, where 
both the players and the guests enjoyed a day blessed with plenty of sun, great golf and fantastic views over the Serra da Arrábida 
hills on the Setúbal Peninsula.

www.portugalgolfshow.com | www.barclaycard.com
Fotografias de Photographs by Glaicon Emrich

     








