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Todos os Sentidos Todos os Sentidos

Mais uma vez chegamos até si. Nesta edição, queremos 

provar que não pode haver frio que nos tolha os sentidos. 

E, quando for verão, não haverá calor que nos demova: 

levaremos até si a brisa fresca do mar e das montanhas.

Mas é inverno, mais do que nunca rigoroso, e é por isso 

que queremos aconchegá-lo com propostas que aquecem, 

se não o corpo, pelo menos a alma.

Poderá usufruir de alguns luxos sem sair do conforto 

da sua casa, muito embora seja nossa intenção que saia, 

enfrente o rigor gélido dos dias, conheça, escute, sinta, degus- 

te… levado pelo quinto, pelo sexto, por todos os sentidos.

Se preferir destinos mais cálidos, faça as malas e viaje, 

para onde as nossas sugestões o levarem, ou para onde 

sentir que há de ser feliz!

We come to you once again. In this issue, we want to prove 

that there is no cold that can freeze the senses. And, if it 

were summer, there would be no heat to stop us: we would 

bring you the cool breeze of the sea and of the mountains.

But it is winter, more severe than ever, and this is why 

we want to wrap you up in ideas to warm you, if not your 

body, then at least your soul.

You can enjoy a few luxuries without having to leave 

the comfort of your home, even though it is our intention 

for you to go outside, to face the icy harshness of frozen 

days, to experience, to listen, to feel, to taste... led by the 

fifth, by the sixth, by  all of the senses.

If you prefer warmer destinations, pack your bags and 

travel to where our suggestions take you, or to wherever 

you feel you can be happy!

Maria aMélia Pires
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Do mundo automóvel para o mundo dos acessórios de 

moda, a Maybach lança uma linha exclusiva de óculos. 

Entre os modelos mais especiais da marca, o The Star I 

ganha uma nova elegância ao apresentar-se em edição 

limitada com aros em ouro amarelo de 18 quilates e com 

175 diamantes de 2 carates incrustados.  

As hastes de chifre de búfalo, moldadas artesanalmente, 

obtêm o tom tortoise e são enobrecidas com o logótipo 

Maybach em ouro.

Com lentes polarizadas Carl Zeiss, este modelo está  

limitado às 50 unidades.

MAYBACH

www.maybach-eyewear.com

From the automotive world to the world of fashion  

accessories, Maybach launches an exclusive line of glas-

ses. Among the most special models from the brand, The 

Star I has gained new elegance in being presented as a  

limited edition with 18-carat yellow gold rims and with 175 

two-carat encrusted diamonds.

The hand crafted buffalo horn arms reveal a tortoiseshell 

colouration and are given further class with the Maybach 

logo in gold.

With Carl Zeiss polarized lenses, this model is limited to  

50 units.

\\news

A exclusividade ao mais alto nível, tanto a nacional como 

internacionalmente, é o que se pode encontrar no primeiro 

guia online 100% português totalmente dedicado ao  

segmento de luxo.

Luxo.com apresenta as melhores sugestões gourmet, de 

automóveis, barcos, estética e bem-estar, hotéis e produ-

tos únicos e sempre sofisticados.

Além disso, oferece também um serviço de concierge – 

Private Collection – que atenta a todos os seus desejos e 

pedidos.

Exclusivity at the highest level, both nationally and in-

ternationally, is to be found in the first 100% Portuguese  

online guide devoted entirely to the luxury segment.

Luxo.com presents the best gourmet selections of cars, 

boats, aesthetics and wellness, hotels and unique and 

always sophisticated products.

Moreover, it also offers a concierge service - Private  

Collection - which attends to all your wishes and requests.

Luxo.CoM

www.luxocom.eu

Inspirado no fabuloso cronógrafo da marinha, o Zenith 

Academy Christoph Colomb Equation of Time foi galardo- 

ado com o Prémio Relógio Complicado no âmbito do  

Grande Prémio de Relojoaria de Genebra de 2011.

Numa edição limitada a apenas 75 unidades, este modelo 

está disponível em ouro rosa (ou branco) de 18 quilates 

e aproxima-se o mais fielmente possível do tempo real  

porque tem gravidade zero, alta frequência e visualização 

da duração da rotação da Terra.

Inspired by the fabulous marine chronometer, the Zenith 

Academy Christoph Colomb Equation of Time has been 

awarded the prize for the Best Complicated Watch at the 

2011 Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

In a limited edition of only 75 units, this model is available 

in 18-carat pink gold (or white), coming as close as possi-

ble to real time because it has zero gravity, high frequency 

and visualisation of the duration the earth’s rotation.

ZENITH

www.zenith-watches.com
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A partir de 8 de junho de 2012 a Fundação Bisazza irá abrir 

na sua sede, em Montecchio Maggiore, perto de Vicenza, 

Itália, uma área dedicada à arte, design e arquitetura con-

temporâneas. Para marcar este acontecimento, a exposi-

ção «Plain Space», do aclamado designer britânico John 

Pawson, irá exibir obras variadas do artista, mas também 

uma peça original e específica, usando, pela primeira vez, 

os inconfundíveis mosaicos da marca Bisazza. 

BIsAZZA

The Bisazza Foundation will open its head office on June 

2nd 2012 in Montecchio Maggiore, close to Vicenza, Italy, 

an area dedicated to contemporary art, design and archi-

tecture. The «Plain Space» exhibition, from acclaimed 

British designer John Pawson will mark this event, putting 

various works of the artist on show, and also an original 

and specific piece, using for the first time the unmistake-

able mosaics from the house of Bisazza. 

www.fondazionebisazza.it

© alberto Ferrero 

villas&Golfe  \\ 9 



De 12 a 22 de janeiro, o Vila Joya Boutique Resort acolheu 

pelo sexto ano consecutivo o International Gourmet  

Festival. Neste Tribute to Claudia, a alma do espaço, reu-

niram-se alguns dos mais conceituados Chefs nacionais e 

internacionais detentores da estrela Michellin. Uma opor-

tunidade para experimentar alguns dos sabores mais ori-

ginais de todo o universo.

INTErNATIoNAL GourMET FEsTIvAL

From January 12th to 22nd, Vila Joya Boutique Resort hos-

ted the International Gourmet Festival for the sixth  

consecutive year. Some of the most respected national 

and international Chefs, all holders of Michelin stars, came 

together in this “Tribute to Claudia”, the soul of the place. 

An opportunity to experience some of the most unique 

flavours from all over the universe.

www.internationalgourmetfestival.com

Da parceria da Munna com a designer de joias Susana 

Martins, a poltrona Heritage é revisitada, adquirindo uma 

nova roupagem na qual a seda preta sai realçada pelo 

contraste com o revestimento de prata feito segundo a 

arte tradicional portuguesa da filigrana. Heritage Revisited  

pretende assim afirmar-se como peça de destaque no  

espaço onde se inserir. 

A product of the partnership between Munna and  

jewellery designer Susana Martins, the Heritage armchair 

is revisited, taking on a new guise in which the black silk 

is highlighted by the contrast with the silver coating, 

made according to traditional Portuguese art of filigree.  

Heritage Revisited thereby seeks to assert itself as a pro-

minent piece in the space where it is placed.

HErITAGE rEvIsITEd

www.munnadesign.com

Paris irá acolher de 6 de março a 16 de setembro uma  

exposição peculiar que revela a história do fundador 

da casa Louis Vuitton, em 1854, Louis Vuitton, e do seu  

diretor artístico desde 1997, Marc Jacobs.

Um olhar crítico e retrospetivo sobre duas grandes figuras 

do mundo da moda, quer do passado, quer do presente e 

do futuro.

From March 6th to September 16th Paris will host a  

special exhibition that reveals the history of the founder of 

the house of Louis Vuitton, in 1854, Louis Vuitton, an of its 

artistic director since 1997, Marc Jacobs.

A critical and retrospective look at two major figures in the 

fashion world, whether past or present and future.

LouIs vuITToN – MArC JACoBs

www.louisvuitton.com 

© louis Vuitton/Benoit Peverelli

© Vila Joya, stills Fotografia
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www.bagosdouro.com

A criatividade das belas impressões da designer Mary  

Katrantzou cativou a Lonchamp e daí surgiu uma colabo-

ração para a nova coleção primavera/verão. Inspiradas 

pelo tema «Quando o Oriente encontra o Ocidente», o  

mítico modelo Le Pliage® e uma pequena sacola  

aparecem com estampas poéticas de orquídeas e lanternas 

flutuando num imenso céu azul.

The creativity of the beautiful prints of designer Mary  

Katrantzou captivated Lonchamp and from this arose a 

collaborative work for the new spring / summer collec-

tion. Inspired by the theme “When East Meets West”, the 

mythical Le Pliage ® model and a small bag now appear 

with poetic prints of orchids and lanterns floating in a huge 

blue sky.

MArY KATrANTZou For LoNGCHAMp

www.longchamp.com

Depois do sucesso da primeira edição, a Associação  

Bagos D’Ouro lança a segunda publicação do livro «Receitas  

Bagos D’ouro – um livro para saborear do princípio ao 

fim». Mais de 50 Chefs nacionais quiseram dar o seu  

contributo para esta causa, cujas receitas revertem a  

favor de crianças desfavorecidas da região do Douro.

After the successful first edition, the Bagos D’Ouro  

Association launches the second publication of the book  

“Receitas Bagos D’ouro - a book to savour from beginning 

to end”. More than 50 national Chefs wanted to contribute 

to this cause, the revenue of which is passed on to disad-

vantaged children of the Douro region.

rECEITAs BAGos d’ouro
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luís Mira aMaral
«A Troika é a melhor coisa que nos aconteceu»

«Troika is the best thing that has ever happened to us»

He is the face of one of the business deals of the year. At 

least one with the most media coverage, since, according 

to his point of view, the purchase of the BPN by the  

Banco BIC Portugal is a risky deal, taking into account the  

current problematic situation of the Portuguese economy. 

Luís Mira Amaral, the face we are talking about, agreed to 

sit down with us and talk about this transaction, and also 

about the presence of Troika in Portugal, about the meas-

ures being taken by the Portuguese Government, about 

his collection of miniature cars and his plans for the future.

É o rosto de um dos negócios do ano. Pelo menos um 

dos mais mediáticos, já que, segundo o seu ponto de vista, 

a compra do BPN pelo Banco BIC Portugal é um negócio 

com risco, tendo em conta a atual situação problemática 

da economia portuguesa. Luís Mira Amaral, o rosto de que 

falávamos, aceitou sentar-se connosco à conversa para 

falar desta transação, mas também da presença da Troika 

em Portugal, das medidas que estão a ser tomadas pelo 

Governo português, da sua coleção de automóveis em  

miniatura e dos seus planos para o futuro. 

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY MaNUel TeiXeira

GraNDe eNTreVisTa \\ GreaT iNTerVieW



in december, Bic entered into a promissory contract of 

purchase and sale with the portuguese government for 

the purchase of the BpN at a cost of €40 mn. But the Gov-

ernment still has to inject some 800 million euros to meet 

the solvency ratios required by the Bank of portugal, to 

compensate the 750 workers who will be laid off and is 

stuck with most of the non-performing assets. Bic por-

tugal ended up with a bank at a bargain price, with €2.2bn 

credit, €1.8bn deposits, provisions and a solvency ratio 

above 9%. is this the deal of a lifetime?

When the PS Government launched a tender to sell the 

BPN, we did the maths and just to reach break-even point, 

the point from which there would be no more disadvan-

tage, it was necessary to inject about one billion Euros into 

the BPN. The BPI currently costs 600 or 700 million Euros; it 

would be cheaper to buy the BPI than pumping money into 

the BPN. At the time, if you recall, interest in the tender was 

zero, which shows that  

despite everything that 

you have said, there is 

no private entity with an 

interest in the BPN. The 

BPN’s entire past has to 

be accountable to those 

who took the decision to 

nationalize the BPN and 

this was done by the PS 

government. I have said it before and I’ll say it again: at the 

time they could have accepted the proposal made by Dr. 

Miguel Cadilhe, that of only injecting 600 million Euros. 

They didn’t accept this and the situation worsened. The 

bank has reached a totally impossible situation. And if the 

deal is so good, so fabulous, I ask you: why weren’t more 

people interested?

two other offers were made.

The Secretary of State said that Montepio was not  

interested in buying the BPN, and did not make an overall 

offer like ours. Its offer was just to buy some business ar-

eas. The other group offered to purchase the BPN for 120 

million Euros, but they would only pay 5 million now and 

the rest who knows when. You don’t need to have stud-

ied much about economics to realize that this is an offer 

much lower than the one we presented. The BIC is cur-

rently a small bank with a credit portfolio of €260mn, 

which is perfectly balanced and profitable. We are going 

to take care of a bank at a national level, and you know 

the dramatic situation in which the country finds itself 

with the expected drop in GDP in the coming years. Even 

if we started with a balanced portfolio, with the dramatic  

nature of the Portuguese situation, I do not know if this 

BPN portfolio will not be in bad condition a year from now.

em dezembro, o Bic celebrou o contrato de promessa de 

compra e venda com o estado português para a compra 

do BpN no valor de 40 milhões de euros. Mas o Governo 

ainda tem que injetar uns 800 milhões de euros para 

cumprir os rácios de solvabilidade exigidos pelo Banco de 

portugal, indemnizar os cerca de 750 trabalhadores que 

serão dispensados e ficar com grande parte dos créditos 

mal parados. o Bic português ficou com um banco a preço 

de saldo, com 2.2 mil milhões de crédito, 1.8 mil milhões de 

depósitos, provisões e um rácio de solvabilidade superior a 

9%. É o melhor negócio da sua vida?

Quando o Governo PS lançou um concurso para vender 

o BPN, fizemos as contas e só para chegar ao break-even, 

ponto a partir do qual já não há prejuízo, era necessário 

injetar no BPN cerca de mil milhões de euros. O BPI neste 

momento custa 600 ou 700 milhões de euros; era mais  

barato comprar o BPI do que injetar dinheiro no BPN. Na 

altura, como se lembra, o 

concurso ficou deserto, o 

que mostra que apesar de 

tudo isso que você citou, 

não há nenhuma entidade 

privada que tenha interes-

se no BPN. Todo o passa-

do do BPN tem que ficar 

por conta de quem  

tomou as decisões de na-

cionalizar o BPN e isso foi o Governo PS. Eu tenho dito e 

repito: na altura podiam ter aceitado a proposta do Dr. Mi-

guel Cadilhe, que só injetavam 600 milhões de euros. Não 

aceitaram e a situação agravou-se. O banco chegou a uma 

situação totalmente inviável. E se o negócio é tão bom, tão 

fabuloso, pergunto: porque é que não veio mais gente?

havia mais duas propostas.

A Sra. Secretária de Estado disse que o Montepio não 

estava interessado em comprar o BPN, não fez a nossa  

proposta global, era apenas para comprar algumas áreas 

de negócio. O outro grupo propunha comprar o BPN por 

120 milhões de euros, mas só pagavam 5 milhões agora e 

o resto a perder de vista. Não é preciso ter grande formação 

económica para perceber que isso é uma proposta de 

valor muito inferior à que nós apresentámos. O BIC  

neste momento é um banco pequeno, com uma carteira de  

crédito de 260 milhões de euros, perfeitamente equilibrada 

e rentável. Nós vamos tomar conta de um banco à dimensão 

nacional, e você sabe a situação dramática em que está 

o país, com queda prevista do Produto Interno Bruto nos 

próximos anos. Mesmo que a gente parta de uma carteira 

equilibrada, com a dramatização da situação portuguesa, 

não sei se esta carteira do BPN daqui a um ano não estará 

em más condições. 

Não teria sido melhor o estado liquidar o BpN?

Acho que esta proposta acaba por ser melhor para o 

Estado e para os trabalhadores do que a liquidação pura 

e simples. Se o banco fosse liquidado, eram 1600 postos 

de trabalho que se perdiam, assim mantêm-se no míni-

mo 750. O BPN estava dimensionado para um volume de 

negócios, nos seus tempos áureos, de 7 mil milhões de  

euros. Nós vamos ficar só com um volume de negócios, 

como você citou, à volta dos 4 mil milhões. Portanto, as 

escalas laborais têm que ser reduzidas face ao volume de 

negócios que temos. A liquidação do banco implicaria que 

o Estado tinha que pagar aquilo que você aqui citou e muito 

mais: todos os depósitos e todas as responsabilidades que 

nós assumimos. 

o BpN deixará de existir?

A marca BPN desaparece. Vamos ter até ao final do ano 

para decidir quais as agências e centros de empresas com 

que queremos ficar. 

a coleção de 84 quadros do Miró que pertencia ao BpN 

está incluída neste negócio?

Não. Queremos um negócio bancário limpo dessas coi-

sas todas. Compramos um balanço, como você citou e 

muito bem, com crédito, depósitos, provisões, com uma 

situação líquida e com um rácio de solvabilidade superior 

a 10%, como já expliquei, e com as correspondentes insta-

lações físicas, alugadas ou do BPN. 

Would it not have been better for the state to close  

the BpN?

I think this offer will turn out to be better for the state 

and for employees than closing it outright. If the bank was 

closed 1600 jobs would be lost. This way at least 750 are 

kept. The size of the BPN reflects a heyday turnover €7bn. 

We’ll stay with just one turnover, as you mentioned, of 

around €4bn. Therefore, the size of the workforce needs 

to be reduced to reflect the turnover we have. Closing the 

bank would imply that the state would have to pay what 

you mentioned here and much more: every deposit and all 

the responsibilities that we have assumed.

Will the BpN cease to exist?

The BPN brand will disappear. We will have until the end 

of the year to decide which bank branches and business 

centres we want to keep.

is the collection of 84 paintings by Miró that belonged to 

BpN included in this deal?

No. We want a banking business free of all these things. 

We bought a balance sheet, as you rightly mentioned, with 

loans, deposits, provisions, with a net balance and with a 

solvency ratio above 10%, as I already explained, and the 

corresponding physical facilities, leased or belonging to 

the BPN.

«É crucial mantermo-nos no Euro, 
porque ele nos dá a âncora cambial 

e a credibilidade financeira»\\ «It is 
crucial for us to remain in the Euro, 

because it gives us an exchange 
anchor and financial credibility»
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Já manifestou a sua aprovação relativamente ao acordo 

do estado português com a troika. como está a ver a 

implementação desse acordo?

Já disse que aquilo foi um ato de realismo, infelizmente 

tardio, porque era óbvio há bastante tempo que o país já 

estava numa situação de rutura de pagamentos. Se não 

tivesse feito o acordo com a Troika, íamos deixar de ter 

dinheiro para importar alimentos, energia e medicamen-

tos. Se a Troika em cerca de um mês e tal conseguiu fazer 

um programa tão detalhado, indica que eles já andavam a 

estudar o país há muito tempo. Em Bruxelas e no FMI já se 

tinha consciência que tinha que haver um programa des-

tes. Não é perfeito, mas é a melhor coisa que nos aconteceu. 

o que seria necessário para este plano de ajuda  

ser perfeito?

Na Natureza humana nada é perfeito. A única possibili-

dade de nos emprestarem dinheiro era através da Troika. 

Em todo o caso, e é isso que me preocupa no atual Governo, 

o problema não era só a redução do défice público, há todo 

You have already expressed your approval with re-

spect to the agreement made by the portuguese state 

with troika. What is your opinion of the implementation 

of this agreement?

I have already said that it was an act of realism, un-

fortunately delayed, because it was obvious long ago 

that the country was already in a situation of breach of  

payments. If it had not come to an agreement with Troika, 

we would no longer have money to import food, energy 

and medicine. If Troika managed to make such a detailed 

programme in about a month or so as, this shows that 

they were already looking into the country for some time. 

In Brussels and at the IMF, they were already aware that 

there would have to be such a programme. It is not per-

fect, but it’s the best thing that has ever happened to us.

What would be needed for this help plan to be perfect?

Nothing is perfect in human nature. The only pos-

sibility for us to borrow money was through Troika. In 

any case, and this is what worries me about the current  

um programa, um pacote de medidas estruturais que a 

Troika impõe, que é muito positivo, porque é um conjun-

to de coisas que nós, economistas, há muitos anos que  

andávamos a dizer, como as reformas na legislação labo-

ral, na justiça, no arrendamento, na energia, na educação, 

formação profissional, na saúde. Mas estou preocupado 

porque o Governo já cortou nos vencimentos aos funcio-

nários, nas pensões, aumentou os impostos, mas não fez 

um conjunto de reformas sem as quais isto não é susten-

tável. Começo a ter saudades do PSD na oposição. O Dr. 

Eduardo Catroga dizia, em nome do PSD, que não deve 

haver mais sacrifícios para as pessoas. Que tínhamos que 

começar a fazer a reforma do Estado, a extinguir servi-

ços públicos socialmente inúteis, só através daqui é que a 

gente reduz o consumo intermédio e a dimensão do Estado. 

Você já viu o Governo começar a fazer isto?

o eixo portugal, angola, também Brasil, potenciado 

também pelo Banco Bic, é fundamental para a 

recuperação económica portuguesa?

É crucial mantermo-nos no Euro, porque ele nos dá a 

âncora cambial e a credibilidade financeira. Se saísse-

mos do Euro, a taxa de juro disparava e falíamos todos. 

Mas você não vai crescer só à custa dos países europeus, 

precisa dos mercados emergentes, do espaço lusófono, de 

Angola, Brasil, eventualmente Moçambique, que começou 

agora a crescer, para que possamos diversificar as nossas 

exportações do mercado comunitário. E não podemos es-

quecer China e Índia, com quem temos ligações culturais. 

government, the problem was not only about reducing 

public deficit, there is a whole programme, a package of 

structural measures that Troika imposes, which is very 

positive because it is a series of things that we, econo-

mists, have been talking about for many years, such as 

the reforms to labour laws, to justice, to renting, to energy, 

to education, to vocational training, to health. But I’m  

worried because the government has already cut civil 

servant salaries, pensions, increased taxes, but has not 

made a number of reforms. Without them this is not sus-

tainable. I start to miss the PSD in opposition. Dr. Eduardo 

Catroga said on behalf of the PSD, there should be no more 

sacrifices for the people. He said that we had to start making 

the reform of the state; that we had to get rid of socially 

useless public services. Through this alone can we reduce 

intermediate consumption and the size of the state. Have 

you seen the government starting to do this?

is the portugal angola alliance, and also Brazil, also 

boosted by Banco Bic, essential to economic recovery  

in portugal?

It is crucial for us to remain in the Euro, because it gives 

us an exchange anchor and financial credibility. If we were 

to leave the Euro, the interest rate would rocket and we 

would all go down. But you can’t grow only at the expense of  

European countries, you need emerging market, the 

Portuguese speaking nations such as Angola, Brazil, and 

possibly Mozambique, which has now started to grow, so 

that we can diversify our exports from the EU market. 
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É um apaixonado por automóveis. É colecionador?

Sou colecionador à escala pequena. No meu escritório 

em Cascais tenho a minha coleção de Porshes, Mercedes, 

Audi, BMW e em Lisboa tenho uma estante só de Ferraris. 

Não tenho dinheiro para ter uma coleção de carros à  

escala real. Na minha garagem tenho um MGB de 1973, um 

clássico, que aprecio muito. 

ainda tem objetivos em termos profissionais?

Estou à frente da Comissão Executiva do Banco BIC 

Português enquanto os meus acionistas acharem que 

sou útil. Quando eles acharem que já não sou útil, tran- 

quilamente deixarei de ter funções executivas. Portanto, 

no pós BIC vejo-me a ter funções não executivas e a voltar 

a dar umas aulas com mais tempo.

And we cannot forget China and India, with whom we 

have cultural links.

You are passionate about cars. do you collect them?

I am a collector on a small scale. In my office in Cascais I 

have my collection of Porsches, Mercedes, Audi, BMW and 

in Lisbon I have a cabinet with nothing but Ferraris. I cannot 

afford to have a collection of real cars. In my garage I have 

a 1973 MGB, a classic, which I love.

do you still have any career goals?

I’m the head of the Executive Board of the Banco BIC 

Português as long as my shareholders think I’m useful. 

When they think I am no longer useful, I will quietly give 

up my executive functions. Therefore, after BIC, I see  

myself in a non-executive role and returning to teaching 

with more time.
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The brief for this project was clear: a modern, glamor-

ous house, very open to the outdoors, light and with all  

bedrooms overlooking the garden.

To meet the client’s requirements, architect Nico Van 

Der Meulen designed a residence of about 2500 m²  

arranged to a semicircular pattern over the garden, so 

that the huge radial concrete framework emanates from 

the centre of the property and complements all of the 

outdoor spaces, including the various decks, courtyards, 

pools and fountains.

Situated in the South African city of Johannesburg, 

the Glass House is under the influence of translucent 

glass that allows the entrance of the intense sunlight that  

exists in almost all 365 days a year.

o briefing do projeto era claro: uma casa moderna,  

glamourosa, amplamente aberta para o exterior, luminosa 

e todos os quartos com vista para o jardim.

Para responder às exigências do cliente, o arquiteto Nico 

Van Der Meulen projetou uma residência com cerca de 

2500 m² disposta seguindo um padrão semicircular sobre 

o jardim, de modo que o imenso quadro de betão em  

radial emanasse do centro da habitação e complementasse  

todos os espaços ao ar livre, incluindo os vários decks,  

pátios, piscinas e fontes.

Situada na cidade sul-africana de Joanesburgo, a Glass 

House versa-se debaixo da influência do vidro translúcido 

que permite a entrada da intensa luz solar que existe em 

quase todos os 365 dias do ano.

Assim, como semicírculo no lado sul e com forma de 

ferradura no lado norte, esta complexa residência propor-

ciona vistas deslumbrantes para os espaços verdes pon-

teados pelas manchas de água das várias piscinas.

A entrada da casa é marcada por uma parede de aço e  

vidro, materiais que se repetem na escadaria principal  

suspensa sobre um pequeno lago interno aquecido, que no 

verão funciona como estabilizador da temperatura e que no 

inverno atua como um poderoso sistema de aquecimen- 

to. Este conjunto de degraus determina o posicionamento 

e a divisão de cada espaço dentro da Glass House. 

No piso inferior, à esquerda, estabelece-se um elevador 

com madeira folheada, e à direita começam a surgir todas 

as zonas sociais. A translucidez das portas de vidro sem 

Thus, as a semicircle on the south side and a horseshoe 

shape on the north side, this residence complex provides 

breathtaking views of green spaces dotted by patches of 

water from the various pools.

The entrance to the house is marked by a wall of 

steel and glass, materials that are repeated in the main  

staircase suspended over a small heated indoor lake 

heated, which works as a temperature stabilizer in the 

summer and in the winter acts as a powerful heating  

system. This set of steps determines the positioning and 

division of each space within the glass house.

On the lower floor, to the left, a lift tower clad in  

timber, and to the right all the social areas begin to appear. 

The translucency of the folding frameless glass doors  
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moldura dobráveis reúne de forma instantânea a sala de 

jantar, a sala de estar, a sala de família, mas também o 

átrio, a piscina interior aquecida com bar próprio e o ginásio.

A cozinha liga-se a este grupo através de portas  

automáticas, tendo ainda adjacentes uma área para  

pequenos-almoços e uma sala de jogos para as crianças 

poderem brincar sob a supervisão dos adultos enquanto 

estes cozinham.

E a Glass House continua o seu canto repleto de  

vidraças também na zona superior dedicada aos  

espaços mais íntimos. No segundo piso estabelece-se 

um estúdio/escritório, mas também uma ampla sala de 

jogos, bem como o quarto principal, além da master suite 

que concentra um pequeno salão, uma kitchenette, uma 

casa-de-banho marcada pela transparência e ainda uma 

grande varanda sobre os jardins e a piscina exterior.

instantly connect the dining room, the living room, the 

family room, but also the atrium, the heated indoor pool 

with its own bar and gym.

The kitchen is connected to this group through  

automatic doors, and also adjacent to this an area for 

breakfast and a games room for children to play under 

adult supervision as they cook.

And the Glass House continues its projection full of 

windows on the upper level also dedicated to the most 

intimate spaces. On the second floor we find a studio 

/ office, but also a large games room and the master  

bedroom, plus the master suite that contains a 

small lounge, a kitchenette, a bathroom marked by  

transparency and a further large balcony overlooking the 

gardens and outdoor pool.
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Contudo, os versos da Glass House não se resumem ao 

seu poder luminoso e translúcido adensado pelas luzes 

LED espalhadas pela habitação. Há outros aspetos que 

marcam esta composição poética, entre eles uma gara-

gem com capacidade para 12 automóveis e que logra de 

uma vista única para a piscina e também uma elevada ga-

leria de arte que faz a passagem entre a cave e o elevador.

However, the verses of the Glass House are not limited 

to its light and translucent power light increased by LED 

lights scattered around the house. There are other aspects 

that mark this poetic composition, including a garage 

with capacity for 12 cars that enjoys a unique view of the 

pool and also an art gallery that creates the passageway 

between the basement and the lift.

www.nicovdmeulen.com
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Mariza
A cantadeira de fados

The singer of fado songs 

She is the greatest Fado singer (fadista) of our time.  

Internationally known, Mariza has performed at major 

concert halls throughout the world and has been  

honoured with world renowned awards. Still, the singer 

says she’s just a singer of fado songs, as she was when she 

grew up in the streets of the Lisbon quarter of Mouraria. It 

was with Mariza, the Fado singer, but also with Mariza, the 

ambassador for Fado’s candidacy to become an Intangible 

Cultural Heritage of Humanity, that we talked on a sunny 

afternoon in Lisbon. Her sixth studio album will still take a 

while to arrive, but her return to the stage should happen 

sometime around April.

É a maior fadista da atualidade. Conhecida internacio-

nalmente, Mariza já atuou nas mais importantes salas de 

espetáculo do mundo e já foi distinguida com prémios de 

renome mundial. Ainda assim, a fadista diz que é apenas 

uma cantadeira de fados, como era quando cresceu nas 

ruas da Mouraria, em Lisboa. Foi com Mariza, a can- 

tadeira de fados, mas também com Mariza, a embai- 

xadora da candidatura do fado a Património Imaterial da 

Humanidade, que conversámos numa tarde soalheira, em 

Lisboa. O seu sexto disco de estúdio ainda deve demorar 

a chegar, mas o seu regresso aos palcos deverá acontecer 

lá para abril.
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can we call you a fadista now or are you still a singer  

of fado songs?

I shall never be called a Fadista.

together with carlos do carmo, you were recently the 

ambassador for fado’s candidacy for intangible cultural 

heritage of humanity. What does this distinction bring  

to fado?

Within Portugal it brings greater respect. Anyone 

who had not yet paid much attention to this music, has 

now started show an interest in it. One thing I would like 

to happen is for Fado to be taught in schools, at least its  

history. If we know about our past, we will be very  

present now, but we will also be able to take steps in 

the future. It is extremely important that this music  

continues to evolve, that the new generations take care of 

it, nurture it, and protect it. Abroad I think it will be better 

accepted, there will be a greater number of people who 

want to know what Fado is about.

What more needs to be done in portugal in order for 

fado to increase this international projection?

I think time will tell us everything. 10 years ago nobody 

would have thought this to be possible. There were no 

schools for Portuguese guitar, the [Fado] museum now 

has a school for Portuguese guitar. 10 years from now 

maybe we’ll have a Grammy in Portugal.

did the film fados by carlos saura, in which you  

appeared, contribute to this award for fado?

Very much so! I was at the presentation of the film 

in New York, with Carlos do Carmo, in Canada and San  

Já se consegue chamar fadista ou ainda é uma 

cantadeira de fados?

Nunca me hei de chamar fadista.

foi, com o carlos do carmo, embaixadora da candidatura 

do fado a património imaterial da humanidade. o que é 

esta distinção traz de novo ao fado?

Dentro de Portugal traz um respeito maior. Quem não 

tinha ainda prestado grande atenção a esta música, passou 

a prestar. Uma coisa que eu gostaria que acontecesse era 

que o fado fosse aprendido nas escolas, pelo menos a sua 

história. Se soubermos o nosso passado, vamos estar 

muito presentes agora, mas também vamos conseguir dar 

passos no futuro. É extremamente importante que esta 

música continue a evoluir, que as novas gerações tomem 

conta, cuidem, protejam. No estrangeiro acho que vai ser 

melhor aceite, vai haver um maior número de pessoas a 

querer saber o que é o fado. 

o que é preciso fazer mais para que em portugal o fado 

consiga potenciar essa projeção internacional?

Acho que o tempo nos vai dizer tudo. Há 10 anos atrás 

ninguém julgaria que isto fosse possível. Não havia 

escolas de guitarra portuguesa, o museu [do fado] já tem 

uma escola de guitarra portuguesa. Daqui a 10 anos se 

calhar já vamos ter um Grammy em Portugal. 

o filme fados, do carlos saura, que protagonizou, terá 

contribuído para esta distinção do fado?

Muito! Eu estive na apresentação do filme em Nova 

Iorque, com o Carlos do Carmo, no Canadá e em San 

Sebástian, e foi um sucesso. O filme é feito em quadros, 

«Uma coisa que eu gostaria que 
acontecesse era que o fado fosse 

aprendido nas escolas, pelo menos a 
sua história.\\ One thing I would like 
to happen is for Fado to be taught in 

schools, at least its history.»
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quando cada quadro acabava, as pessoas batiam palmas, 

era como se estivessem num espetáculo a sério e os 

artistas estivessem lá. Foi incrível, arrepiante.  

É uma defensora do fado tradicional.

Sou uma acérrima defensora, porque sem o fado 

tradicional eu não podia fazer o que faço hoje. Tem que se 

conhecer as bases para se poder olhar em frente. Por isso 

existe um museu, as novas gerações podem estudar. Com 

tudo aquilo que aprendi e com tudo aquilo que faz parte de 

mim, faço música à minha maneira. 

Já está a preparar o seu sexto álbum de estúdio?

Ainda não. Agora estou a preparar a minha volta, 

calmamente, porque não posso descuidar a família. É uma 

época nova, também para ser vivida em pleno. Não quero 

que o meu filho amanhã diga que não estive presente nos 

momentos mais bonitos da sua vida porque fazia muitos 

concertos e eu não lhe prestei atenção. 

então quando é que voltará aos concertos?

Lá para abril. O outro álbum é uma coisa que tem que 

vir devagar. 

Sebastian, and it was a great success. The film is done in 

scenes and when each scene ended, people applauded, it 

was as if they were at a proper show and the artists were 

there performing. It was amazing, overwhelming.

You are a defender of traditional fado.

I am a staunch defender, because without traditional Fado 

I could not do what I do today. You have to know the basics 

to be able to look forward. That’s why there is a museum, for 

new generations to study. With everything I’ve learned and 

with all that is part of me, I make music my way.

are you already preparing your sixth studio album?

Not yet. Now I am preparing my return, calmly, because 

I cannot neglect my family. It is a new era that also has 

to be lived to the full. I do not want my son to say in the  

future, that I was not present during the most beautiful  

moments of his life because I was giving too many  

concerts and did not pay attention to him.

so when is your next concert?

Somewhere around April. The next album is something 

that has to come slowly.
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Portugal stuck its chest out with pride on the 

day that fado was considered Intangible Heritage of  

Humanity by UNESCO. What was once just a localised, 

Lisbon-based, Portuguese expression has become  

definitively something much larger, for everyone and 

universal. But, what is fado? Fernando Pessoa said it was 

“a song of the people,” Amália called it “a mystery and a 

wailing” and Mariza “a soul stripped bare, crying, that is 

wounded and in pain.” Severa, Alfredo Marceneiro and 

Carlos do Carmo would certainly say something else (or 

maybe the same...) but there is a place where the answer 

Portugal encheu o peito de orgulho no dia em que o 

fado foi considerado Património Imaterial da Huma- 

nidade pela UNESCO. O que antes era apenas uma  

expressão bairrista, lisboeta, portuguesa tornou-se  

definitivamente em algo maior, de todos, universal. Mas 

afinal o que é o fado? Pessoa disse ser “uma música do 

povo”, Amália chamou-lhe “um mistério e uma queixa” e  

Mariza “uma alma despida, que chora, tem feridas e dói”. 

A Severa, Alfredo Marceneiro ou Carlos do Carmo diriam 

certamente outra coisa (ou talvez o mesmo…) mas há uma 

casa onde a resposta parece ser “cantada” a uma só voz: 

Fado
Alma Cantada

Soul Singing
TeXTO TeXT NelsON rODriGUes  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY PeDrO Vilela
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o Museu do Fado. Fomos até lá ouvir o que tem a dizer… 

E assim percebemos que aquilo que é imaterial também 

se pode tentar materializar, seja no icónico quadro de José 

Malhoa “O Fado”, numa maqueta da Casa da Mariqui-

nhas (construída pelo próprio Alfredo Marceneiro) ou nos 

1001 objetos que compõe a exposição permanente deste  

espaço, como discos, revistas, fotografias ou guitarras. 

Aqui também se ouve fado, mas mesmo lá nos dizem que 

ele só pode ser verdadeiramente sentido numa casa de 

fado. Que assim seja.

seems to be “sung” with one voice: the Museum of Fado. 

We went there to hear what it has to say...

And so we realize that what is intangible may also 

try to materialize, in the iconic painting by José Malhoa  

“O Fado”, in a model of the Casa da Mariquinhas (built by  

Alfredo Marceneiro himself) or in the 1001 objects that 

make up the permanent exhibition of this space, which 

includes records, magazines, photographs, or guitars. 

Fado can be heard here too, but even here we are told that 

it can only be truly felt in a ‘casa de fado’. So be it.

Silence, for fado is to be sung. This rule is strictly  

enforced in the first house we visited - the Clube do 

Fado - located in the heart of Alfama, right next to the  

cathedral. And the question is repeated: Just what is 

fado? Mário Pacheco, owner of the establishment and 

one of today’s most important guitarists and compo-

sers, tells us that “this music is unique to the world and of  

Silêncio que se vai cantar o fado. A regra é escrupu- 

losamente cumprida na primeira casa que visitá-

mos - o Clube do Fado -, situada em pleno coração de  

Alfama, paredes-meias com a Sé. E a pergunta repetiu-se:  

O que é o fado? Mário Pacheco, dono do estabelecimento 

e um dos mais importantes guitarristas e composito-

res da atualidade, diz-nos que “é uma música única no  

Do clube do fado ao Sr. vinho \\ from the clube do fado to Sr. vinho
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unparalleled quality, as great in the past as it is in the  

future, the essence of which reflects the everyday and 

the state the mind of the people.” Next to him, a frequent 

customer, Fatia Arabi (the Ambassador of Algeria in  

Portugal), recalls “the Arab origins of fado, expressed 

for example in sadness and melancholy common to  

both peoples.”

Now to Sr. Vinho, in the neighbourhood of Lapa, where 

young fado singer Vanessa Alves argues that “there is 

indeed a new generation of fado, which although it may 

have been influenced by the past, it has been able to  

assert itself because it has understood that it has to sing 

the truth of its own time.” And where is fado heading, we 

asked. “Towards eternity”, she whispers immediately. 

And so it will remain, as long as there is misfortune in 

love and passion, longing and reunion, desire and regret, 

poetry and improvisation. It may be a strange way of 

life, but ultimately... it’s all fate. (fado is the word for fate  

in Portuguese)

mundo e de incomparável qualidade, tão grande de  

passado como de futuro, cuja essência reflete o dia a 

dia e o estado de espírito do povo”. Ao lado, uma cliente  

habitual, Fatia Arabi (embaixadora da Argélia em  

Portugal), lembra “as origens árabes do fado, expressas por  

exemplo na tristeza e na melancolia comuns aos  

dois povos”. Já no Sr. Vinho, no bairro da Lapa,  

a jovem fadista Vanessa Alves defende que “há, de 

facto, uma nova geração do fado, que embora tenha  

bebido das influências do passado soube impor-

-se porque percebeu que tem de cantar a ver-

dade do seu próprio tempo”. E para onde cami-

nha o fado?, perguntámos. “Para a eternidade”,  

sussurra de imediato. Assim será, enquanto houver  

desgostos de amor e paixão, saudade e reencontro, desejo 

e arrependimento, poesia e improviso. Pode até ser uma 

estranha forma de vida, mas afinal… tudo isto é fado.

www.museudofado.pt \\www.clube-de-fado.com \\www.srvinho.com
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Vincent Van GoGH
emoções incompreendidas

misunderstood emotions 
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O século XIX ganhou e perdeu um dos grandes génios 

artísticos cujos 37 anos de vida foram intensamente  

marcados pela angústia, incompreensão e inconformis-

mo. No entanto, Vincent Willem van Gogh conciliou-se 

com a vida através das suas telas, dos seus pincéis, da  

sua pintura. 

E o mundo, por fim, acabou por se reconciliar com ele, 

dando-lhe o mérito devido…

Nascido a 30 de março de 1853 na Holanda, era o  

filho mais velho de Theodorus van Gogh e de Anna  

Cornelia Carbentus. 

The nineteenth century won and lost one of the great 

artistic geniuses, whose 37 years of life were intensely 

marked by anxiety, misunderstanding and unconformity. 

However, Vincent Willem van Gogh reconciled himself 

with life through his canvasses, his brushes, his painting.

And in the end the world decided to reconcile itself with 

him, giving him the credit he deserved...

Born on March 30th 1853 in Holland, he was the eldest 

son of Theodorus van Gogh and Anna Cornelia Carbentus.
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Desde cedo começou a sua ligação com a arte, tendo  

trabalhado em Haia numa galeria de arte, mas logo  

enveredou pelo estudo da Teologia em Amesterdão e 

de imediato desistiu do curso e passou a dedicar-se  

à evangelização. 

Já na Bélgica, convivendo de perto com a vida dos  

mineiros de carvão de Borinage, inspirava-se na simplici- 

dade das suas vidas e desenhava a lápis cenas de um 

quotidiano duro e austero. Avaliando a severidade das 

condições dos mais pobres, acabou por distribuir todos 

os seus bens e, incompreendido na sua luta por melhores 

condições de vida para os mineiros, viu-se desamparado 

e sem meio de sustento.

Apoiado financeira e emocionalmente por Theo, seu  

irmão mais novo, Vincent van Gogh viveu durante alguns 

anos em Paris onde começou a desenvolver com mais  

veemência os seus dotes artísticos.

His connection with art began from early on, working 

in The Hague in an art gallery, before embarking on the 

study of theology in Amsterdam where he immediately 

left the course and began to devote himself to evangelism.

In Belgium, while closely sharing the lives of the coal 

miners of Borinage, he was inspired by the simplicity of 

their lives and drew pencil scenes of a harsh and austere 

day to day life. Assessing the severity of the poor workers’ 

conditions, he ended up giving away all his possessions 

and, misunderstood in his fight for better living condi-

tions for the miners, he was left destitute and without any 

means of living.

Financially and emotionally supported by his younger 

brother Theo, Vincent van Gogh spent some years living in 

Paris where he began to develop his artistic talents with 

more vehemence.

However, in 1888 the artist moved to Arles, in France, 

where he began painting his distinct works in a more 

mature and active way alongside his friend and fellow  

painter, Paul Gauguin.

This creative impetus intensified in the last three years 

of his life. During this period Van Gogh painted more than 

400 canvases. Influenced by Impressionists, Fauvists and 

Expressionists, he rapidly developed his own style which 

is characterized by vigorous brushstrokes and pasting 

down the paint, techniques visible in his “Self Portrait with 

Felt Hat” (1887/88) or “The Harvest” (1888) where intense 

yellows and vibrant reds are used to create effects and  

express the authenticity of the feelings and landscapes.

However, tormented by failure, Vincent van Gogh be-

gan to suffer a certain mental instability which turned 

him violent at times, and causing him even to attack 

Gauguin. Marked by guilt, van Gogh cut part of his ear off,  

an episode depicted in his “Self-portrait with Bandaged 

Ear” (1889).

No entanto, em 1888 o artista mudou-se para Arles, em 

França, local onde veio a pintar de forma mais madura e 

ativa as suas distintas obras ao lado do amigo, e também 

pintor, Paul Gauguin. 

Este ímpeto criativo intensificou-se nos últimos três 

anos de vida. Neste período Van Gogh pintou mais de 

400 telas. Influenciado pelos impressionistas, fauvistas e  

expressionistas, o seu estilo definiu-se rapidamen-

te, sendo marcado por pinceladas vigorosas e pelo 

empastelamento da tinta, técnicas visíveis no seu  

«Autorretrato com chapéu de feltro» (1887/88) ou na  

«Colheita» (1888) onde surgem amarelos intensos e ver-

melhos vivos para criarem efeitos e expressar a autentici-

dade dos sentimentos e das paisagens. 

Contudo, atormentado pelo fracasso, Vincent van 

Gogh começa a viver uma certa instabilidade mental que  

chega mesmo a torná-lo violento, atacando inclu- 

sivamente Gauguin. Marcado pela culpa, o van Gogh corta 
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After being interned in an asylum for some time, the 

post-Impressionist master moved to Auvers-sur-Oise in 

1890, where he once again began to paint frantically, but in 

July of that year he had a relapse and, according to some 

accounts, shot himself and died days later.

According to critics the works of Vincent van Gogh 

brought back emotion to art, becoming the main source 

of inspiration and the ultimate goal of all artistic creation.

He himself declared that he wanted to leave “some  

recollection in drawings or paintings - not to please  

anyone in particular, but to express a true feeling”.  And 

this has been realised in the Van Gogh Museum which 

keeps most of the misunderstood painter’s works, as well 

as some of the letters he exchanged with his brother Theo 

and his friend Gauguin.

parte da orelha, episódio pintado no «Autorretrato com a 

orelha cortada» (1889). Depois de algum tempo internado 

num asilo, em 1890, o mestre pós-impressionista muda-

-se para Auvers-sur-Oise onde volta a pintar freneti- 

camente, mas em julho desse mesmo ano tem um  

recaída e, segundo algumas versões, dispara um tiro 

sobre si mesmo, acabando por morrer dias mais tarde. 

Segundo os críticos, as obras de Vincent van Gogh trou-

xeram de novo a emoção à arte, transformando-se na 

principal fonte de inspiração e objetivo final de toda a cria-

ção do artista. Como ele próprio afirmara, desejava deixar 

para os tempos vindouros «alguma lembrança em foram 

de desenhos ou pinturas – não para agradar alguém em 

particular, mas para expressar um sentimento verdadei-

ro». E o mesmo se concretizou no Museu Van Gogh que 

guarda grande parte das obras do pintor incompreendido, 

bem como algumas das cartas que trocara com o seu  

irmão Theo e o amigo Gauguin. 

www.vangoghmuseum.nl



sHanGHai oriental 
sports center

Pelo Desígnio da Água \\ Designed by Water

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY MarCUs BreDT \\ PlaNTas PlaNs GMP

arqUiTeTUra \\ arCHiTeCTUre

The history of this sports complex dates back to 2008, 

when the tender for the creation of the Shanghai Oriental 

Sports Center, in China, was launched with the intention 

of receiving the 14th World Swimming Championships in 

July 2011.

German architecture studio gmp came up with the win-

ning design and in 2009 the construction works of this 

new sports centre began.

Apart from boasting a swimming centre, an outdoor 

pool and a press area, a stadium to accommodate sev-

eral sports disciplines and various cultural events was 

also defined.

A história deste complexo desportivo remonta ao ano 

de 2008, altura em que fora lançado o concurso para a 

criação do Centro Oriental de Desportos de Xangai, na 

China, com o intuito de receber o 14.º Campeonato Mundial 

de Natação em julho de 2011.

O gabinete alemão de arquitetura gmp apresentou 

o projeto vencedor e em 2009 arrancavam as obras de 

construção deste novo centro de desportos.

Além de possuir um natatório, uma piscina exterior e 

uma área de imprensa, também foi definido um estádio 

para acolher diversas modalidades desportivas e vários 

eventos culturais.
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Assente em antigos terrenos industriais, ao longo do 

rio Huangpu, cada um dos edifícios do Centro Oriental de 

Desportos de Xangai foi concebido de forma individual para 

no futuro poderem ser usados com outras finalidades.

Contudo, a água funciona como tema aglutinador de 

todo o conjunto já que cada obra foi erguida sobre uma 

plataforma elevada em lagos artificialmente construídos. 

E os grandes arcos, ajustados numa imponente estrutu-

ra de aço, alinham elementos triangulares revestidos em 

dupla face com chapa de alumínio branco, evocando ma-

jestosas velas ao vento.

Com capacidade para 14 mil pessoas, extensível até 18 

mil lugares mediante o uso de assentos amovíveis, o es-

tádio acolheu durante o Campeonato Mundial as provas 

de natação sincronizada, porém na atualidade pode ser 

usado para outros grandes acontecimentos como lutas de 

boxe, basquetebol, hóquei no gelo e até concertos.

Situated on former industrial land along the Huanpu 

River, each of the buildings of the Shanghai Oriental 

Sports Center has been designed individually, so that 

they can be used for other purposes in the future.

However, water acts as a unifying theme for the whole 

complex as each building was erected on a raised platform 

in artificially constructed lakes. And the large arches, set 

in an impressive steel structure, align triangular elements 

coated on two sides with white aluminium plate, reminis-

cent of white majestic sails in the wind.

With a capacity for 14,000 people, extendable to up to 

18,000 seats through the use of removable seats, the sta-

dium hosted the synchronized swimming events during 

the World Championships, but at present can be used for 

other major events such as boxing, basketball, Ice hockey 

and even concerts.
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www.gmp-architekten.de

António Rebelo de SouSA
economista
economist

Para alguns especialistas a opção pelo Federalismo na 

Europa não faz grande sentido.

Argumentam os ditos especialistas com o facto de não 

existir um Orçamento com relevância económica su- 

ficiente, com a ausência de vontade política para se cami-

nhar no sentido de uma União Política da Europa e com 

a constatação de que  importantes setores da Alemanha 

não estão interessados em financiar a incompetência do-

minante em economias periféricas.

Todavia, reconhecem esses mesmos especialistas que 

uma situação de incumprimento na Grécia, em Portugal e, 

sobretudo, em Espanha ( no que se refere às dívidas sobe-

ranas ) poderá provocar efeitos sistémicos de consequên-

cias imprevisíveis.

Daí que, sendo antifederalistas, estejam na disposição 

de abrir uma exceção para os países incumpridores.

Só para esses países, claro está...

Para os países incumpridores defendem um Federalis-

mo Radical Pontual (FRP), admitindo a designação de um 

representante da Comissão Europeia com plenos poderes 

para, em certas matérias, se substituir aos orgãos de so-

berania em questão. Trata-se de uma Teoria sui generis, 

que põe, inclusive, em causa a conceção Ocidental de Es-

tado de Direito Democrático.

Sou dos que preferem o Federalismo Temperado Per-

manente (FTP), generalizado à Área do Euro, entendendo 

que o mesmo poderá evitar, a longo prazo, a tentação de 

se recorrer ao Federalismo Radical Pontual. Diga-se, em 

abono da verdade, que a conceção Radical pode começar 

por aparecer como a exceção para, depois, se generalizar, 

graças a fatores tidos como exógenos que os decisores 

não souberam prever com a indispensável antecedência.

Para evitarmos soluções radicais temos que ir construin-

do soluções de compromisso, necessariamente tempe-

radas. Que o mesmo é dizer: é preciso ir fazendo pela vida. 

Parafraseando Fernando Pessoa, é preciso ir agindo «como 

se Deus não existisse, pensando sempre que Deus existe».

Dos federalismos

eyeing federalism 
For some specialists, opting for federalism in Europe 

doesn’t make much sense.

The referred specialists argue that there is no budget with 

sufficient economic importance, that there is a lack of politi-

cal will to head towards a Political Union of Europe, and that 

important sectors in Germany are not interested in finan-

cing the overriding incompetence in peripheral economies. 

Nevertheless, these same specialists recognise that a 

default scenario, in Greece, in Portugal and, especially in 

Spain (with respect to sovereign debt) could cause syste-

mic effects of unpredictable consequences. 

Therefore, as antifederalists, they are prepared to make 

an exception for defaulting countries.

Only for these countries, of course...

They advocate a One-Off Radical Federalism for defaul-

ting countries, approving the designation of a represen-

tative from the European Commission with full powers, 

in certain matters, to replace the constitutional bodies 

in question. This is a sui generis theory, which also casts 

doubt on the western perception of the democratic cons-

titutional state.

I am one of those who prefer Permanent Moderate 

Federalism, generalised to the Euro Zone, while unders-

tanding that the same could avoid, in the long term, the 

temptation to resort to One-Off Radical Federalism. It is 

said, if the truth be told, that the notion of ‘radical’ may at 

first appear to be the exception, only for it to later become 

the rule, thanks to factors considered exogenous, which 

decision makers were unable to foresee with the prior no-

tice so necessary.

To avoid radical solutions we have to build necessarily 

moderate compromise solutions. Which is the same as 

saying: we need to make a life for ourselves. Paraphrasing 

Fernando Pessoa, we need to act «as if God does not exist, 

while always thinking that God exists». 

OPiNiãO \\ OPiNiON

Já o natatório concentra quatro piscinas: duas de ta-

manho olímpico (25mx50m), uma para mergulho e outra 

de lazer.

A piscina exterior, aberta sobre uma ilha artificial, dispõe 

de dois mil assentos fixos que se podem expandir até cin-

co mil lugares. A par da piscina de saltos, existe igualmen-

te uma piscina de competição ao ar livre.

Por fim, o centro de media emerge no lado norte do 

complexo com os seus 80 metros de altura. Os seus 15 

andares incluem um espaço de fitness, salas de conferên-

cias, centro de cuidados médicos, mas também zonas VIP 

e escritórios.

The swimming centre is home to four swimming pools: 

two Olympic-sized pools (25mx50m), one diving pool and 

another one for leisure activities.

The outdoor pool lies on an artificial island and has two 

thousand fixed seats which can be expanded to up to five 

thousand seats. Alongside the diving pool, there is also a 

swimming pool for outdoor competition.

Finally, the 80-metre high media centre emerges on the 

north side of the complex. Its 15 floors include a fitness 

area, conference rooms and a medical centre, as well as 

VIP areas and offices.
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Busnelli
ironia contemporânea

contemporary irony

DesiGN

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN BUsNelli

Especialista na arte de sentar, o grupo Busnelli aliou-se 

aos designers Castello Lagravinese para criar uma linha 

de sofás totalmente inovadora, ditando uma nova tendên-

cia e estilo mais elegante, mas com um toque inesperado.

O assento Égoïste possui pés em metal desenhado com 

acabamento de verniz antigo e capas completamente 

removíveis, com exceção da versão em couro. 

Specialising in the art of sitting, the Busnelli group 

teamed up with Castello Lagravinese designers to create 

an entirely innovative range of sofas, setting a new trend 

and more elegant style, but with an unexpected touch.

The Égoïste seat has metal feet designed with old var-

nish finish and completely removable covers, except for 

the leather version.

www.busnelli.it
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www.bagnosasso.com \\ www.mdre.de

BaGno 
sasso
bons momentos
Good moments

DesiGN

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN MaNUel DreesMaNN 

A casa-de-banho adquiriu uma importância maior, 

assumindo-se como espaço privilegiado para cultivar a 

mente e o corpo. Nesse sentido, a Bagno Sasso apresentou 

modelos únicos de banheiras concebidos pelo designer 

alemão Manuel Dreesmann. 

Ocean Wing combina a naturalidade da madeira, no ex-

terior, com a higiénica superfície interior em Corian® pro-

duzindo uma forma dramática e orgânica para bons mo-

mentos no banho. 

The bathroom has acquired a greater importance, tak-

ing on the role of a special space to cultivate the mind 

and body. With this in mind, Bagno Sasso has presented 

unique bathtub models designed by German designer 

Manuel Dreesmann.

Ocean Wing combines the naturalness of the wood on 

the outside with the hygienic interior surface of Corian® to 

produce a dramatic and organic form for good moments 

in the bath. 
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www.fanstudio.es

Fan studio
forma Poética

Poetic form

DesiGN

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN FaNsTUDiO

Jorge Goval desenhou um divã de talhe romântico ba-

seado na ideia de duas linhas que se aproximam delica-

damente e tocam uma na outra, acabando por se separar 

no exato momento em que se materializam em folhas de 

DuPont™ Corian®.

Dessa realização surge Laminart, uma coleção marcada 

por formas esguias e elegantes, que, ao se destacar pela au-

sência de ornamentos, ganha um caráter quase escultural.

Jorge Goval has designed a romantic divan based on 

the idea of two lines that gently approach and touch each 

other, eventually separating at the exact moment they 

are materialized in sheets of DuPont™ Corian®.

From this creation comes Laminart, a collection marked 

by slender and elegant forms, which, in standing out for 

the absence of ornamentation, wins an almost sculp-

tural nature.
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70
resTaUraNTe \\ resTaUraNT

eL ceLLar de caN roca
Triângulo Gourmet 
Gourmet Triangle

69
OPiNiãO GOUrMeT \\ THe GOUrMeT OPiNiON

Marta azeVedo
farinha, água e sal
flour, water and salt

74
DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs 

thurstoN WiNe house
Paixão vínica
Passion for Wine

64
reTraTO De UM CHeF \\ POrTraiT OF a CHeF 

dieGo saciLotto
criativo e emocional 
creative and emotional

\\GourMet



dieGo sacilotto
criativo e emocional \\ creative and emotional

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY MiDaN sTUDiO

reTraTO De UM CHeF \\ POrTraiT OF a CHeF

Diego Sacilotto é um chef de cozinha brasileiro, que no seu 

currículo conta com passagens por restaurantes tão con-

ceituados, como o Fasano, no Brasil, Mugaritz, em Espanha, 

e Arcadas da Capela, em Portugal, sendo que atualmente 

chefia o restaurante do resort do Pululúkwa, no Lubango, em 

Angola. Das suas mãos saem pratos artesanais, minuciosos 

e sentimentais, feitos com respeito pelos ingredientes locais 

e com detalhes que os elevam à categoria de verdadeiras 

obras de arte.

Sacilotto Diego is a chef of Brazilian cuisine who’s CV  

includes time spent in renowned restaurants such as  

Fasano, in Brazil, Mugaritz, in Spain, and Arcadas da Capela, 

in Portugal. He currently heads the restaurant at the  

Pululúkwa resort in Lubango, in Angola. Handcrafted,  

meticulous and sentimental dishes come out of his kitchen, 

made with respect for local ingredients and with details that 

raise them to the category of works of art.
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Desde cedo que Diego Sacilotto, chef brasileiro, se apai-

xonou pela gastronomia. Nasceu e cresceu entre tachos e 

panelas, no restaurante do seu pai, e terá sido essa liga-

ção íntima a sabores e aromas que o aproximou irreme- 

diavelmente da cozinha. 

Apesar de ainda jovem, Diego Sacilotto já percorreu 

meio mundo. No seu currículo conta já com passagens 

por conceituados restaurantes, como o Fasano, no Brasil,  

Mugaritz, em Espanha, e Arcadas da Capela, em Portugal. 

Recentemente aceitou o convite para ir chefiar a cozinha 

do restaurante do resort do Pululúkwa, no Lubango, em 

Angola. Levou com ele a paixão pela gastronomia sen- 

timental e artesã, feita como se de uma obra-prima se  

tratasse. Quase tudo o que serve no Pululúkwa é prepa-

rado de raiz, por isso, não é de estranhar que depois de 

degustados os seus pratos de inspiração africana e abor-

dagem contemporânea se soltem algumas lágrimas de 

felicidade.  

A carta do Pululúkwa muda a cada estação, de modo a 

que os produtos locais possam ser utilizados. Quase todos 

os produtos que são usados no restaurante provêm de 

fazendas pertencentes aos proprietários do resort onde 

o restaurante está instalado e do mar do Namibe, não 

Brazilian chef Sacilotto Diego developed a passion for food 

from an early age. He was born and raised among pots and 

pans in his father’s restaurant, and it must have been this 

close connection to flavours and aromas that attracted him 

irreparably to cooking.

Although still young, Sacilotto Diego has already travelled 

half of the globe. His CV includes time spent in renowned 

restaurants such as Fasano, in Brazil, Mugaritz, in Spain, and 

Arcadas da Capela, in Portugal. He recently accepted the  

invitation to head the kitchen of the restaurant in Pululúkwa 

resort in Lubango, in Angola. He took with him a passion 

for artisan and sentimental food, prepared as if it were a  

masterpiece. Almost everything that he serves in the  

Pululúkwa is prepared from scratch, so it is not surprising 

that tasting his African-inspired dishes with their  

contemporary approach, can bring tears of happiness to 

your eyes.

The Pululúkwa menu changes with each season, so that 

local products may be used. Almost every product that is 

used in the restaurant comes from farms belonging to the 

owners of the resort where the restaurant is located, or from 

the Namibe sea, not far away. This means that the eggs are 

larger and healthier, kid and suckling pig meat is tastier, the 
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muito longe dali. O que significa que os ovos são maiores 

e mais saudáveis, a carne de cabrito e leitão mais saborosa, 

o pão, resultante das farinhas locais e feito no restaurante, 

de bradar aos céus, e os legumes mais frescos e sem  

quaisquer produtos químicos, garante Diego Sacilotto.  

Assim, qualquer opção da carta é inteligente, mas se  

quiser uma verdadeira experiência gastronómica, então 

o melhor mesmo é entregar-se nas mãos do chef e  

saborear o que ele tem para oferecer nesse dia. Não  

deixe de provar os diferentes pães e patés, entregue-se às 

entradas únicas, experimente todos os pratos principais 

que ele preparar, e que podem ir de bacalhau a cabrito, 

passando por mariscos, e emocione-se com sobremesas 

coloridas e equilibradas. Se tiver sorte, pode ser que uma 

delas seja preparada à sua frente, num verdadeiro traba-

lho de amor. E vá com tempo, pois se há coisa que não se 

coaduna com o trabalho de Diego Sacilotto é a pressa. A 

sua gastronomia é para ser saboreada devagar, enquanto 

de aprecia a paisagem do Pululúkwa e se saboreia um dos 

muitos bons vinhos que o restaurante tem para oferecer. 

bread, made from local flour and baked in the restaurant, 

has you begging for more, and the vegetables fresher and 

without any chemicals, Diego Sacilotto ensures us. Thus, 

any choice from the menu is the right choice, but if you want 

a true gastronomic experience, then the best thing is to  

surrender yourself to the hands of the chef and enjoy what 

he has to offer that day. Be sure to try the different breads 

and pâtés; give in to the unique starters; try all the main 

courses he prepares, which can include anything from cod 

to kid or shellfish; and fall for the colourful and well balanced 

desserts. If you’re lucky, it might be that one of them is  

prepared in front of you, in a real labour of love. And take 

your time, because the one thing that is not consistent with 

the work of Diego Sacilotto is rushing. His cuisine is to be  

savoured slowly while enjoying the scenery of Pululúkwa 

and sampling one of many good wines that the restaurant 

has to offer.

MARtA Azevedo
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 life-
style and well being through the development of niche brands in various markets.

Essencial e completo, assim se faz um bom pão. O pão 

terá surgido juntamente com o cultivo de trigo na região 

da Mesopotâmia, há mais de 6000 anos.  No entanto, fo-

ram os egípcios que, observando a reação que decorre na 

massa em determinadas condições de temperatura e hu-

midade, descobriram o processo de fermentação natural e 

a sua aplicação, isto é, o pão levedado. Retirando-se uma 

porção de massa, esta será o fermento para a preparação 

seguinte, daí ser designada como «massa mãe».  A par do 

Egito, na mesma época, a Grécia conhecia e aplicava tam-

bém estas técnicas de fabricação.  Mais tarde, em Roma, o 

pão assumiu-se como o principal alimento e foi através da 

expansão do Império Romano que o consumo de pão che-

gou a grande parte da Europa. No séc. XVII, a França des-

tacou-se pelo desenvolvimento de técnicas aprimoradas, 

reconhecendo-se ainda hoje a diversidade e a qualidade 

das boulangeries.  A industrialização trouxe formas mais 

rápidas de produção de pão com leveduras que tornam a 

fermentação mais intensa.  

Os cereais utilizados permitem variedades como o in-

tegral, centeio, milho... O pão atravessa civilizações, sendo 

produzido e consumido em função de cada cultura. A ba-

guete, pão longo de crosta estaladiça, apreciado entre os 

franceses; a focaccia, de massa fofa e achatada, e cor de 

caramelo, acompanha o antipasti; o tradicional pão sírio 

(pita) recheado com falafel ou saladas é uma refeição em 

si; o pão ázimo ou matzá; os baguels... Em Portugal, o pão 

alentejano conserva o trago ácido da levedura natural e o 

transmontano o sabor da cozedura a lenha.

Outros ingredientes podem ser adicionados alterando-

-se a receita original.  Por exemplo, o polvilho de mandioca 

e o queijo minas criam o popular pão de queijo do Brasil.  

Em Itália, é vulgar encontrarem-se padarias com cebolas 

e tomates grelhados, ingredientes que são incorporados 

na massa de pão, também perfumada com alecrim, oré-

gãos e azeitonas. Sendo a França uma referência gastro-

nómica, para além de ter alargado o universo ao brioche, 

aos pães com frutos secos e outras inovações açucaradas, 

como pão de chocolate e toranja confitada, vai lançando 

outras receitas criativas e deliciosas: pão com menta e 

alho, com limão e tomilho, de algas, de caril...

farinha, Água e Sal

Essential and complete, this is what makes bread good. 

Bread emerged along with the cultivation of wheat in the 

Mesopotamia region more than 6000 years ago. However, 

it was the Egyptians who, by observing the reaction that 

takes place in the dough in certain temperature and hu-

midity conditions, discovered the natural fermentation 

process and its application, that is to say, leavened bread. 

Removing a portion of the dough, this will be the yeast for 

the next preparation, hence the name: «mother dough». 

Along with Egypt, Greece also knew and applied these fab-

rication techniques in the same era. Later, in Rome, bread 

became the main food and it was through the expansion of 

the Roman Empire that the consumption of bread reached 

most parts of Europe. In the 17th century, France stood out 

with the development of improved techniques, still recog-

nized in the diversity and quality of today’s boulangeries. 

Industrialization brought quicker ways of producing bread 

with yeasts that intensify fermentation. 

The cereals used allow for varieties such as wholemeal, 

rye, corn... Bread crosses civilizations, and is thus pro-

duced and consumed according to each culture. The ba-

guette, a long bread with a crispy crust, is popular with 

the French; the focaccia, a flattened soft bread of caramel 

colour, is served with antipasti; the traditional Syrian flat-

bread (pita) stuffed with falafel or salad is a meal in itself; 

unleavened bread or matzah; bagels... In Portugal, Alentejo 

bread carries the acid of sourdough and the ‘Transmon-

tano’ bread the flavour of fired baking.

Other ingredients may be added changing the original 

recipe. For example, cassava flour and Minas cheese cre-

ate the popular pão de queijo (cheese bread) from Brazil. 

In Italy, it is common to find bread with onions and grilled 

tomatoes, ingredients that are incorporated in the bread 

dough, and also scented with rosemary, oregano and oli-

ves. As a gastronomic reference, and having widened 

the universe with brioche, breads with nuts and dried 

fruit and other sweet innovations, such as chocolate and 

candied grapefruit bread, continues coming up with other 

creative and delicious recipes: bread with mint and garlic, 

with lemon and thyme, algae, curry...

OPiNiãO GOUrMeT \\ THe GOUrMeT OPiNiON

flour, Water and Salt
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el cellar de can roca
Triângulo Gourmet \\ Gourmet Triangle 

Joan, Jordi and Josep are the three corners of a surprising 

triangle, which, from 2006 until 2011, shot the El Cellar de 

Can Roca from 26th position on the list of World’s 50 Best  

Restaurants up to second place.

This restaurant, located in Girona, Catalonia, Spain, is  

possibly one of the lesser-known spaces which appear 

on the much-acclaimed list by S. Pellegrino, but will un- 

doubtedly be a place to visit thanks to the Roca brothers’ 

passion for cooking, and a very special kind of cooking at 

that. The emotional gastronomy of this trio sharpens the 

senses, filling the palate, which, through different combi-

nations of ingredients takes us back to childhood memo-

ries or other unique moments of our past.

Joan, Jordi e Josep são os três vértices de um surpre-

endente triângulo que, desde 2006 até 2011, fez saltar o El 

Cellar de Can Roca da 26ª posição na lista dos 50 Melhores 

Restaurantes do Mundo para o segundo posto.

Este restaurante, situado em Girona, Catalunha, Espa-

nha, é possivelmente um dos espaços menos conhecidos 

que figuram na tão aclamada lista de S. Pellegrino, mas 

será indubitavelmente um local a não perder graças à 

paixão dos irmãos Roca pela cozinha, uma cozinha mui-

to especial. A gastronomia emocional deste trilátero faz 

aguçar as sensações, preenchendo o palato que, através 

de diferentes ingredientes e combinações, nos faz alcan-

çar memórias de infância ou outros momentos únicos do 

nosso passado. 

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN el Cellar De CaN rOCa

resTaUraNTe \\ resTaUraNT
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Blown sugar and colour therapy applied to the food 

are some of the techniques that can be found in the two 

existing menus at El Cellar de Can Roca: a tasting menu, 

which includes five dishes and two desserts, and the  

celebration menu with nine delicacies and two desserts.

In this effective gourmet complex we can always count 

on Joan’s focus on savoury dishes, the attention of Jordi 

in sweets and desserts and Josep’s intense love for wines, 

so much so that there are even five exclusive five wine  

cellars, each dedicated to one of the five wine regions that 

Josep enjoys the most, in which multisensory experiences 

are offered (smells, sounds, tastes, images) related to the 

soul of each winemaking area.

O açúcar soprado e a cromoterapia aplicada aos alimen-

tos são algumas das técnicas que podem ser encontradas 

nas duas ementas existentes no El Cellar de Can Roca: 

um menu de degustação, que inclui cinco pratos e duas  

sobremesas, e o menu de festa com direito a nove iguarias 

e dois postres. 

Neste efetivo complexo gourmet poderemos sempre 

contar com o enfoque de Joan nos pratos salgados, a 

atenção de Jordi nos doces e nas sobremesas e o intenso 

amor de Josep pelos vinhos, de tal modo que há mesmo  

cinco garrafeiras exclusivas, cada uma dedicada a uma das  

cinco regiões vínicas mais apreciadas por Josep, nas quais 

se oferecem experiências multissensoriais (aromas, 

sons, sabores, imagens) relacionadas com a alma de cada  

zona vitivinícola. 
www.cellercanroca.com

72 \\  villas&Golfe



tHurston wine House
Paixão vínica \\ Passion for Wine 

Compelling lovers of wine, of fine wines, the Thurstons 

decided to fuel their passion and create a unique wine  

cellar in their home in Paradise Valley, Arizona, United 

States of America (USA).

To this end they entrusted a unique project to Jones 

Studio where they could store their private collection 

of wines and experience the intense aromas and  

delightful flavours that a good glass of nectar of Bacchus  

can provide.

Amantes incontornáveis de vinhos, bons vinhos, o  

casal Thurston decidiu alimentar a sua paixão e criar uma 

adega exclusiva na sua casa no Paradise Valley, Arizona, 

Estados Unidos da América (EUA). 

Para tal confiaram ao ateliê Jones Studio um projeto 

único e singular onde pudessem guardar as suas coleções 

privadas de vinhos e experimentar os aromas intensos e 

os deleitosos sabores que um bom copo do néctar de Baco 

pode proporcionar.

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY  eD TaUBe

DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs
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Disseminada entre a paisagem, a adega aproveita a  

inclinação do vale para se afirmar debaixo da terra,  

logrando dos benefícios do armazenamento térmico 

para a maturação vínica e para diminuir o impacto visual  

da estrutura. 

Assim, o terraço exterior da habitação dá lugar ao pátio 

de entrada para a adega Thurston. A escada exígua, com 

espaço para apenas uma pessoa, torna a experiência de 

provar um vinho ainda mais intimista e particular, como 

se um tesouro estivesse prestes a ser descoberto.

No seu âmago, as paredes de tijolos de terracota recuam 

e o vinho, com as suas garrafas e rótulos luzentes, assume 

o papel fulcral da adega. Reafirmando o caráter restritivo 

deste local, a única luz exterior que é permitida entrar 

chega através da claraboia que incide sobre uma mesa 

que reserva apenas lugar para dois, o casal Thurston,  

verdadeiros apaixonados pela sua enoteca. 

Relaxing within the landscape, the wine house uses 

the slope of the valley to make its mark under the earth, 

achieving the benefits of thermal storage for ageing wine 

and reducing the visual impact of the structure.

Thus, the outdoor terrace of the house gives way to 

the entrance courtyard to the Thurston wine house. The  

narrow stairway, with room for only one person, makes 

the experience of tasting a wine even more intimate and 

private, as if a treasure is about to be discovered.

At its core, the terracotta brick walls recede and wine, 

with its glittering bottles and labels, assumes the central 

role of the cellar. Reaffirming the restrictive nature of this 

site, the only outdoor light that is allowed to enter comes 

through the skylight, falling on a table that only has 

room for two, the Thurstons, truly passionate about their  

wine cellar.

www.jonesstudioinc.com
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tHe sukHotHai 
BanGkok

No reino de Sião \\ in the Kingdom of Siam
TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN THe sUKHOTHai BaNGKOK

HOTel
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Estamos em plena capital da Tailândia – Banquecoque – 

a maior cidade do país onde emergem inúmeros edifícios 

modernos e o espectro comercial prospera largamente.

No entanto, no The Sukhothai Bangkok somos trans-

portados para um tempo longínquo, distante, mais pro-

priamente para o Séc. XIII e XIV, quando Sukhothai era a 

capital do primeiro Reino de Sião, civilização que evoluiu 

para o Reino de Sukhothai, tendo absorvido diversas in-

fluências e tradições antigas locais.

Numa ode aos primórdios da arquitetura tailandesa, o 

«estilo sukhothai», marcado por colunatas simétricas, 

espelhos de água e arcadas ao ar livre combinadas com 

materiais naturais, como a madeira de teca, o bronze e o 

mármore, é rapidamente absorvido no hotel Sukhothai.

We are right in the capital of Thailand – Bangkok – the 

largest city in the country in which numerous modern 

buildings rise up and business is thriving.

However, at The Sukhothai Bangkok we are transported 

to a time long ago, far away, more specifically to the thir-

teenth and fourteenth century, when Sukhothai was the 

capital of the first Kingdom of Siam, a civilization that 

evolved into the Kingdom of Sukhothai, having absorbed 

various influences and ancient local traditions.

In an ode to the origins of Thai architecture, the «suk-

hothai style», characterized by symmetrical colonnades, 

water features and outdoor arches combined with natural 

materials such as teak wood, bronze and marble, is quickly 

absorbed in the Sukhothai Hotel.
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A graciosidade e a elegância, essência particular da 

idade áurea e dourada de Sião, imbuíram-se de forma na-

tural neste templo de descanso que oferece uma seleção 

de locais para refeições com cozinha tailandesa e asiática, 

como o Celadon ou o Colonnade, mas também espaços 

com gastronomia internacional, em particular comida ita-

liana no La Scala. Além disso, o hóspede pode tomar um 

cocktail, um snack ou um chá no The Zuk Bar, no Salon ou 

no café-bar da piscina, enquanto na Thimian pode com-

prar produtos gourmet locais.

Como hotel de cinco estrelas, The Sukhothai Bangkok 

dispõe de 163 quartos, 45 suites e duas master suites, The 

Beaufort Suite e The Sukhothai Suite, onde a sumptuosi-

dade de um design diferenciado, com ricos tecidos tailan-

deses, mobiliário imaculável e casa de banho luxuosas, 

juntamente com uma vasta gama de amenidades, adap-

ta-se de forma perfeita às necessidades dos seus clientes.

The grace and elegance, particular essence of the golden 

age of Siam, is naturally instilled in this temple of rest that 

offers a selection of places for dining on Thai and Asian 

cuisine, including the Celadon or the Colonnade, but also 

venues with international cuisine, and in particular Italian 

food at La Scala. In addition, guests can enjoy a cocktail, 

a snack or a cup of tea at The Zuk Bar, in the Salon or in 

the pool café-bar, while in the Thimian they can buy local 

gourmet products.

As a five-star hotel, The Sukhothai Bangkok has 163 

rooms, 45 suites and two master suites, The Beaufort 

Suite and The Sukhothai Suite, where the sumptuous-

ness of stand-apart design, with rich Thai fabrics, im-

maculate furniture and luxury  bathrooms, along with a 

wide range of amenities, it adapts perfectly to the needs 

ofits clients.
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Todavia, a grandiosidade do hotel Sukhothai reserva 

ainda lugar para quatro espaços destinados a reuniões, 

jantares privados e eventos especiais, mas sobretudo 

para amplos e delicados oásis verdejantes, autênticos 

jardins secretos.

Contudo, como reis e rainhas neste «império» do 

Oriente, não poderemos deixar de fruir da fantástica pis-

cina de 25 metros e do espaçoso deck à sua volta, nem 

do ginásio ou dos campos de ténis e squash, e muito 

menos dos retemperantes e calmantes tratamentos dis-

ponibilizados pelo The Sukhothai Bangkok no distintio 

Spa Botanica. 

However, the grandeur of the Sukhothai hotel still has 

room for four spaces for meetings, private dinners and 

special events, but especially for large and delicate green 

oases, authentic secret gardens.

However, as kings and queens in this «empire» of the 

East, we cannot fail to enjoy the fantastic 25-metre pool 

and spacious deck around it, or the gym or the tennis 

courts and squash courts, or miss out on the reinvig-

orating and calming treatments made available by The 

Sukhothai Bangkok in its distinctive Spa Botanica.

www.sukhothai.com



jordânia
ViaGeM \\ TraVel

TeXTO TeXT Maria aMélia Pires  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY  VisiT JOrDaN aNUel TeiXeira

entre o mar e o Deserto
between the Sea and the Desert
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A Jordânia está situada no Médio Oriente e faz fron- 

teira com a Síria, Arábia Saudita, Mar Vermelho, Palestina,  

Israel e Iraque. A sua história começa em 2000 a.C., quando 

os Semitas formaram uma colónia em redor do rio Jordão 

numa área chamada Canaã. Subsequentes invasores e 

colonos incluíram egípcios, israelitas, assírios, babilónios, 

persas, gregos, romanos, muçulmanos árabes, cruzadas 

cristãs, turcos otomanos e, finalmente, os britânicos.  

Impõe-se como um destino incomparável que proporciona 

paisagens misteriosas e surpreendentes, alojamento 

de alta qualidade, uma gastronomia intensa e inúmeras  

atividades que seduzem, motivam e rejuvenescem os 

seus visitantes.

Amman, capital da Jordânia, situada numa zona de  

colinas entre o deserto e o fértil vale do Jordão, é uma  

belíssima cidade de contrastes, uma amálgama singular 

do passado e do presente.

Jordan is located in the Middle East and borders Syria, 

Saudi Arabia, the Red Sea, Palestine, Israel and Iraq. His 

story begins in 2000 BC, when Semitic peoples formed 

colony around the River Jordan in an area called Canaan. 

Subsequent invaders and settlers included Egyptians, 

Israelites, Assyrians, Babylonians, Persians, Greeks,  

Romans, Arab Muslims, Christian Crusaders, Ottoman 

Turks and finally the British. Jordan stands out as a 

unique destination that offers mysterious and amazing  

landscapes, high quality accommodation, an intense  

gastronomy and numerous activities that entice,  

motivate and rejuvenate its visitors.

Amman, the Jordanian capital, situated in an area of   

hills between the desert and the fertile Jordan Valley, is  

a beautiful city of contrasts, a unique blend of past  

and present.
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Due to its temperate climate, almost half of the popula-

tion is concentrated in Amman. If on the one hand the city 

centre is much older and traditional, in the heart of the 

city there are modern hotels and restaurants, boutiques, 

bars and nightclubs, small craft workshops, theatres and 

concert halls. But everywhere we find evidence of the  

distant past, such as the Temple of Hercules, or the finds in 

Jordan Archaeological Museum.

However, the country’s most popular attraction, the 

“lost city”, painted pink, is Petra, one of the greatest  

wonders of nature and mankind. So fascinating in fact 

that it was chosen as one of the scenes for the film  

“Indiana Jones and the Last Crusade.” The Siq (narrow 

Devido ao seu clima temperado, quase metade da  

população do país está concentrada em Amman. Se por 

um lado a zona da baixa é muito mais antiga e tradicional, 

no coração da cidade há modernos hotéis e restaurantes, 

 boutiques, bares e discotecas, pequenas oficinas de  

artesanato, teatros e casas de espetáculo. Mas por todo 

o lado encontramos testemunhos do longínquo passado, 

como o Templo de Hércules ou os encontrados no Museu 

Arqueológico da Jordânia.

Todavia, a atração mais popular do país, a “cidade  

perdida”, de cor-de-rosa pintada, é Petra, uma das maiores 

maravilhas da natureza e do homem. Tão fascinante, que 

foi escolhida como um dos cenários do filme «Indiana  

90 \\  villas&Golfe



entrance gorge to the ancient city, more than 1 km long), 

the Al-Khazneh (the Treasury), the steep stairs, the  

Roman theatre with over 3000 seats, the stunning Ad-

Deir Monastery, the tombs with intricate engravings, 

among many other riches, were beautifully carved into 

the dusty pink rocks, by the Nabateans, an skilled Arab 

 people that settled here for more than 2000 years.  

However much is written about Petra, nothing can  

prepare you for what you can see and feel in this  

extraordinary city, UNESCO World Heritage Site since 1985.

Despite the ancient Nabataean city of Petra long being 

the first impression one has of Jordan, the country has 

much more to offer.

Between the sea and desert, between the east and west, 

Jordan is a place of mesmerizing beauty and contrasts. 

Visitors can explore the beautiful castles in the desert 

and the treasures of Nature Reserves; contemplate the 

rocky immensity of Wadi Rum; visit Karak, the ancient 

fortress of the Crusaders, or Jerash, hidden under sand for  

centuries. They can cover themselves in Dead Sea mud, 

with its recognized healing properties; bathe in the wa-

Jones e a Última Cruzada». O Siq (estreita entrada da  

cidade, com mais de 1 km), o Al-Khazneh (tesouro), as  

íngremes escadarias, o teatro romano com mais de 3000 

lugares sentados, o admirável Mosteiro Ad-Deir, os  

túmulos com gravações intrincadas, entre muitas outras 

riquezas, foram admiravelmente esculpidos nas rochas, 

de um rosa poeirento, pelos Nabateus, um habilidoso 

povo árabe que aqui se fixou por mais de 2000 anos. Por 

muito que se escreva sobre Petra, não há nada que nos  

prepare para o que se pode ver e sentir nesta extraordinária  

cidade, Património Mundial da UNESCO desde 1985. 

Apesar da antiga cidade nabateia de Petra ser, desde há 

muito, a primeira impressão que se tem da Jordânia, o país 

tem muito mais para oferecer.

Entre o mar e o deserto, entre o ocidente e o oriente, a 

Jordânia é um local de beleza e contrastes hipnotizantes. 

Os visitantes podem explorar os maravilhosos castelos 

no deserto e os tesouros das Reservas Naturais, contem-

plar a imensidão rochosa de Wadi Rum, conhecer Karak, 

a antiga fortaleza dos Cruzados, ou Jerash, escondida 

sob a areia durante séculos; envolver-se na lama do Mar  

Morto, com reconhecidas propriedades curativas,  
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banhar-se nas águas do Mar Vermelho e usufruir dos 

seus Spas, fazer caminhadas, escaladas, mergulho,  

equitação, safaris, conhecer a tradição, os costumes 

e a copiosa História do país, repleta de resquícios de  

civilizações passadas. 

Se nada mais ficar na memória, ficará com certeza o tom 

escarlate das pedras, que parecem incendiar-se quando o 

sol se põe…

ters of the Red Sea and enjoy its spas; go hiking, climbing,  

diving, horse riding, on safaris; experience tradition,  

customs and the copious history of the country, filled with 

remnants of past civilizations.

If nothing else stays in your memory, then surely the 

crimson hue of the rocks will, that seem to flare up when 

the sun goes down...

www.visitjordan.com

António MAnuel GóiS nóbReGA
Dirigente Câmara Municipal de albufeira
Principal at albufeira Town Hall

As potencialidades da atividade turística represen-

tam, ainda, a tábua de salvação de parte da nossa débil 

economia. Na sociedade global, a oferta adapta-se às exi-

gências do mercado ou sucumbe.

O Algarve necessita de «habitações turísticas iso- 

ladas» de qualidade.

Os planos municipais, face ao novo PROTAL, estabe- 

lecem regras restritivas em relação às exigências 

da procura. 

A construção civil como alavanca da economia excedeu 

as necessidades do mercado da habitação – construiu 

para 14 milhões de portugueses. Resta-lhe a atividade 

turística ou a reabilitação dos núcleos urbanos deser- 

tificados e decadentes que tanto prejudicam a imagem e 

a economia das cidades e estas são responsáveis por 70% 

da riqueza.

Em França, após a crise «subprime», provocada pela 

queda da Lehmann Brothers, o governo dinamizou o pro-

cesso de reabilitação urbana concedendo facilidades e 

isenções, mantendo a construção civil em atividade. O se-

tor turístico em espaço urbano – penthouses – e as suas 

potencialidades merece atenção.

Nunca como agora, a sociedade necessitou tanto de 

uma Administração Pública eficaz e inovadora, capaz de 

assumir o novo paradigma da governança.

O planeamento estratégico representa uma imposição 

da sociedade atual. O planeamento físico e estático, que 

ainda utilizamos, é uma obstrução ao desenvolvimento.

A sociedade global não se compadece com conceitos, 

princípios e restrições oriundos da década de 70 do Século 

passado que comprometem do futuro.

A sustentabilidade ambiental e financeira na gestão pú-

blica ou na privada são incontornáveis, mas sem planea-

mento estratégico continuaremos a enfrentar dificulda-

des e a perder os desafios da modernidade.

Turismo e Planeamento estratégico

Tourism and Strategic Planning
The potential residing in tourism still represents the 

lifeline for part of our weak economy.In society as a 

whole, supply is adapted to the demands of the market, or 

it succumbs.

The Algarve needs quality «isolated holiday homes».

Municipal plans, in the light of the new PROTAL, es-

tablish restrictive regulations with regard to the require-

ments of demand.

Civil construction as a driving force for the economy has 

exceeded the needs of the housing market – houses were 

built for 14 million Portuguese. All that is left is tourism or 

the redevelopment of deserted urban centres which dam-

age the image and economy of cities and towns, and these 

are responsible for 70% of wealth.

In France, following the «subprime» crisis, caused 

by the collapsed of Lehmann Brothers, the government 

boosted the process of urban redevelopment, granting 

facilities and exemptions, keeping civil construction go-

ing. The tourism sector in urban areas – penthouses – and 

its potential deserves attention.

Never before has society so needed effective and inno-

vative public administration, able to take on a new gov-

erning model.

Strategic planning represents an imposition of current 

society. Physical and static planning, which we still use, is 

blocking development.

Society as a whole is at odds with concepts, principles and 

restrictions from the 1970s, which compromise the future.

Environmental and financial sustainability in the mana- 

gement of public affairs or in of private matters are una-

voidable, but without strategic planning we will continue 

to be confronted with difficulties and to miss out on the 

challenges of modernity.

OPiNiãO \\ OPiNiON
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HaMBurGo
CiTY BreaK 

cidade de mil Pontes
city of Thousand bridges

In Italy we have Venice; in Germany, boasting more even 

than Amsterdam, we have Hamburg as the city having 

the most bridges, with more than 2,500 of them crossing 

over its many canals.

Situated at the confluence of the River Elbe with the  

Alster and Bille rivers, the city-state of Hamburg is  

considered one of the main German doors opening to 

the world by having the largest port and second largest  

industrial estate in the country.

A boat ride along the various waterways of the  

metropolis is a must, with the city’s main green, tourism 

and leisure areas situated around two large lakes that 

dam the River Alster.

Em Itália temos Veneza, na Alemanha, mais do que 

Amesterdão, temos Hamburgo como a cidade que mais 

pontes possui, mais de 2500, sobre os seus muitos canais.

Situada na confluência do rio Elba com os rios Alster e 

Bille, a cidade-estado de Hamburgo é considerada uma 

das principais portas alemãs abertas para o mundo ao 

possuir o maior porto e o segundo maior parque industrial 

do país. 

Imperdível será um passeio de barco entre as diversas 

vias navegáveis da metrópole cujas principais áreas  

verdes, de turismo e de lazer se situam em dois grandes 

lagos que represam o rio Alster. 
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The island of Neuwerk and two other islands in the 

North Sea are also part of the city, forming the Hamburg 

Wadden Sea National Park.

In Hamburg you won’t see a skyline full of modern 

buildings with great towers, instead what stands out from 

the landscape are the colossal copper domes of churches 

such as St. Nicholas, which is the tallest building from the 

nineteenth century, as well as the churches of St. Michael, 

St. Peter, St. James and St. Catherine.

As the birthplace of composer Johannes Brahms and 

erstwhile home to George Friedrich Handel, the city’s  

cultural life has started to become very busy, currently 

specializing in the presentation of various musicals.

Fans of the legendary group The Beatles, cannot miss 

out on a visit to the bohemian district of Sankt Pauli, an 

area where the group began its international career in the 

early 60s.

In a nutshell, Hamburg boils down to maritime charm, 

with its bustling harbour and its canals, and to a cos- 

mopolitan and ecological spirit, having been distinguished 

by the European Commission with the “European Green 

Capital 2011 “ award.

zando-se atualmente na apresentação de vários musicais. 

Mas, para os fãs da mítica banda Beatles, não poderá 

faltar uma visita ao boémio bairro de Sankt Pauli, zona 

onde o grupo começou a sua carreira internacional nos 

inícios dos anos 60.

Em poucas palavras, Hamburgo resume-se a um  

charme marítimo, com o seu porto animado e os seus  

canais, e a um espírito cosmopolita e ecológico ao ter sido 

distinguida pela Comissão Europeia com o prémio de 

«Capital Verde Europeia 2011».

A ilha de Neuwerk e duas outras ilhas no Mar do Norte 

também fazem parte da cidade, formando o Parque  

Nacional do Mar de Hamburgo Wadden.

Em Hamburgo não vamos ver o céu repleto de grandes 

torres de edifícios modernos, o que se destaca entre a  

paisagem são as colossais cúpulas de cobre de igrejas 

como a de São Nicolau, o edifício mais alto do Séc. XIX, a de 

São Miguel, São Pedro, São Tiago e Santa Catarina.

Como cidade berço de compositores como Georg  

Friedrich Händel e Johannes Brahms, a vida cultural  

da cidade começou a tornar-se muito intensa,  especiali-
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eMporio arMani
priMaVera/Verão  sprinG/suMMer

Diálogo constante
constant Dialogue

Black and white interact permanently in the new spring 

/summer 2012 collection from Emporio Armani. The di-

chotomous tones shine according to the concept of «Ne-

odesign» that connects substance with the void.

O preto e o branco dialogam permanentemente na nova 

coleção primavera/verão 2012 da Emporio Armani. Os 

tons dicotómicos brilham segundo o conceito do «Neode-

sign» que conecta a substância com o vazio.

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN GiOrGiO arMaNi

TeNDêNCias \\ TreNDs
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HuMbeRto bARboSA
especialista em Nutrição e longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
specialist in Nutrition and longevity | Founder of the Clínica do Tempo

Quando tem fome e se lembra imediatamente de ba-

tatas fritas, pare e pense um pouco naquilo que poderia 

comer como alternativa saudável: uma peça de fruta, um 

ovo cozido, uma pequena taça de cogumelos, uns espar-

gos, umas tostas integrais com queijo magro, um iogurte 

simples ou queijo ricota ou com uma colher de cereais in-

tegrais, ou até uma tacinha de pipocas feitas sem gordura 

e levemente salgadas.

Faça o exercício diário de transformar os alimentos do 

dia a dia em verdadeiras estrelas nutricionais, incluindo o 

destino que dá às sobras. Até na comida que sobra de uma 

refeição se pode escolher uma solução saudável. Tanto 

tempo perde a fazer uma pizza com o atum que sobrou 

como a rechear um tomate ou um pimento e metê-lo no 

forno. Trata-se, precisamente, de mudar as agulhas do 

seu cérebro. Escolher bases frescas e saudáveis para as 

suas refeições não é difícil… basta mudar a sua atitude 

perante os alimentos.

Muitas vezes, mesmo com boas intenções, não conse- 

guimos seguir uma dieta com as frutas e legumes ne-

cessários à percentagem diária aconselhável. A correria 

diária e o facto de estarmos dependentes das ementas dos 

cafés e restaurantes podem resultar numa alimentação 

mais apressada e desequilibrada. A pensar nisso, desen-

volvi um suplemento alimentar que ajuda a suprir as ne-

cessidades diárias de vegetais, fruta e fibras: o Frut&Veg.

A toma diária de uma cápsula laranja de Frut&Veg 

fornece-nos a mesma quantidade de vitaminas e mine-

rais que 6 peças de fruta por dia (1 pera, 1 maçã, 1 laranja, 

1 kiwi, 1 banana e 1 rodela de ananás). A cápsula verde de 

Frut&Veg fornece-nos o mesmo que 1 sopa de feijão-ver-

de, 1 sopa de espinafres e ainda 1 salada mista de alface 

com cenoura, cebola e tomate, também em quantidade 

diária de vitaminas e minerais. De igual modo a toma de 

uma cápsula castanha de Frut&Veg ajuda-nos a reforçar 

a tão importante ingestão diária de fibras. 

No entanto, isto não quer dizer que se deixe de comer 

frutas e vegetais, já que os nutrientes neles contidos são 

essenciais para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde. 

Um suplemento alimentar não substitui uma nutrição 

diária equilibrada, mas sim, como o próprio nome indica, 

suplementa uma boa alimentação.

Transformar hábitos

changing habits
When you feel hungry and the first thing that you think 

of is crisps, stop and think a little what you could eat as a 

healthy alternative: a piece of fruit, a boiled egg, a small 

dish of mushrooms, some asparagus, a few wholemeal 

crackers with low-fat cheese, a plain yogurt or cottage 

cheese with a tablespoon of whole grains, or even a little 

bowl of popcorn made without fat and lightly salted.

Try daily to transform everyday foods into true nutri-

tional stars, including the destination that gives leftovers. 

You can even choose a healthy solution for food left over 

from a meal. You use as much time to make a pizza with 

the leftover tuna as it takes to stuff a tomato or a pepper 

and put it in the oven. It’s all about to recalibrating the 

way your brain works. Choosing fresh and healthy bases 

for your meals is not difficult... just change your attitude 

towards food.

Often, even with the best of intentions, it’s not possi-

ble to follow a diet that contains the recommended daily 

amount of fruit and vegetables. The rush of daily life and 

the fact that we are dependent on the menus of cafés and 

restaurants can result in a more rushed and unbalanced 

diet. With this in mind, I have developed a food supple-

ment that helps meet your daily vegetable, fruit and fibre 

needs: the Fruit&Veg.

The daily intake of one Fruit&Veg orange capsule pro-

vides us with the same amount of vitamins and minerals 

as six pieces of fruit per day (a pear, an apple, an orange, 

a kiwi, a banana and a slice of pineapple). The Fruit&Veg 

green capsule provides us with the same as a bean 

soup, a spinach soup and also a mixed salad featuring 

lettuce, carrot, onions and tomatoes, also in the daily 

amount of vitamins and minerals. In the same way, taking 

a Fruit&Veg brown capsule helps us to strengthen our 

all-important fibre intake.

However, this does not mean we should stop eating 

fruits and vegetables, as the nutrients contained therein 

are essential to our balance and to our health. A dietary 

supplement does not replace a balanced daily diet, rather, 

as its name indicates, it supplements a good diet.

OPiNiãO \\ OPiNiON

The masculine cut slips smoothly over the feminine sil-

houette that is revealed lightly from the shoulders.

The accessories speak the same language as the 

clothes, expressing black and white in oversized bags, 

some with characteristic details of reptile skin, in laced 

shoes combined with long socks to give the illusion of 

boots, and in the striking all black rigid acrylic necklace 

with brought to life with white.

O talhe masculino desliza suavemente sobre a silhueta 

feminina que se revela de forma ligeira a partir dos om-

bros. Os acessórios falam a mesma linguagem que as 

peças de roupa, manifestando o negro e o lácteo em ma-

las oversized, algumas com pormenores característicos 

de pele de répteis, nos sapatos laçados conjugados com 

meias longas para dar a ilusão de botas, e no impressio-

nante colar em acrílico rígido em preto total ou abrilhan-

tado pelo branco. 
www.armani.pt
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In 2012 the city of Lisbon welcomed one of the most re-

quested wishes made by the majority of Portugal’s female 

population: the Avenida da Liberdade is become the home 

to the first Gucci store in Portugal.

Opened in January, the brand’s new store was first intro-

duced to various guests, who, driven in the new Fiat 500 by 

Gucci, would never have missed such a memorable party.

The space, measuring some 200m², follows the design 

created by Frida Giannini, creative director of the Italian 

brand, for commercial areas. Accordingly, a spacious set-

ting is created that emanates a warm and glamorous 

aura, marked by the entry of natural light, thus attrac- 

ting customers.

Gucci
lOJa \\ sTOre

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs

Glamour na capital \\ Glamour in the capital 

A cidade de Lisboa recebeu em 2012 um dos desejos 

mais pedidos por grande parte das mulheres portugue-

sas: a Avenida da Liberdade acolhe a primeira loja da Gucci 

em Portugal.

Inaugurada em janeiro, a nova loja da marca foi primei-

ramente conhecida por vários convidados que, transpor-

tados no novo Fiat 500 by Gucci, não quiseram perder 

uma festa memorável.

O espaço, com 200m², segue o design concebido por 

Frida Giannini, diretora criativa da marca italiana, para as 

áreas comerciais. Nesse sentido, criou-se um local amplo 

que emana uma aura quente e glamourosa, marcada pela 

entrada de luz natural, atraindo assim os clientes.
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The geometric nature of the environment, revealed in 

the emblematic stripes featured in the brand’s website, 

are coupled with the finesse of materials such as ro- 

sewood and white marble, much used in the flooring of 

the store, and with alternating smoked glass and bronze 

mirrors, producing an intimate and charming atmosphere 

that reaches its high point with the door handles and the 

Gucci logo in gold and glass lines.

The brand’s new space in Portugal is thus joined to 

Gucci’s network of boutiques where their products are 

sold exclusively, and in our country, this new space 

features a large selection of accessories, including 

handbags, leather and silk products, watches, perfumes 

and sunglasses, as much for women as for the discerning 

male public.

A geometricidade do ambiente, denotada nas em-

blemáticas riscas características do website da marca, 

conjuga-se com o requinte de materiais como madeira 

rosewood e o mármore branco, muito usado no pavi- 

mento da loja, e com os espelhos fumados e em bronze 

alternados, conferindo uma atmosfera intimista e char-

mosa que atinge o seu ponto alto com os puxadores das 

portas e o logótipo Gucci em linhas de ouro e vidro. 

O novo espaço da marca em Portugal junta-se assim 

à rede de boutiques próprias da Gucci onde são vendidos 

os seus produtos de forma exclusiva, sendo que, no nosso 

país, este novo espaço apresenta uma grande seleção de 

acessórios, entre eles carteiras, produtos em pele e seda, 

relógios, perfumes e óculos de sol, tanto para as mulheres, 

como para o exigente público masculino.

www.gucci.com
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joão rÔlo
alta-costura made in Portugal

haute-couture made in Portugal

TeXTO TeXT NelMa ViaNa  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY PeDrO Vilela 

DesiGN De MODa \\ FasHiON DesiGN

At five he discovered he wanted to be a fashion designer. 

He made his debut on his mother’s sewing machine, made 

clothes for his friends, dictated trends at school with ex-

clusive pieces that he designed and produced and in 1985 

he opened his first store in his name. After 26 years in his 

career, he has conquered the luxury market and given a 

name to ‘made in Portugal’ Haute-Couture. João Rôlo, an 

independent designer, indifferent to international trends, 

works with the same suppliers as Chanel, Valentino and 

Elie Saab and regrets not reaching everyone. He therefore 

promises to launch a range of accessories for a nominal 

price in the summer. He vigorously defends the quality of 

his creations and even finds it amusing that the Princess 

of Asturias has worn three copies of his dresses.

Aos cinco anos descobriu que queria ser estilista. Es-

treou-se na máquina de costura da mãe, fez roupa para as 

amigas, ditou tendências no liceu com peças exclusivas 

que desenhava e produzia e em 1985 abriu a primeira loja 

em nome próprio. Passados 26 anos de carreira, conquis-

tou o mercado de luxo e deu nome à Alta-Costura made 

in Portugal. João Rôlo, criativo independente, alheio às 

tendências internacionais, trabalha com os mesmos for-

necedores da Chanel, Valentino e Elie Saab e lamenta não 

chegar a toda a gente, por isso, no Verão promete lançar 

uma linha de acessórios a preço simbólico. Defende com 

garra a qualidade das suas criações e até acha graça que 

a princesa das Astúrias já tenha usado três cópias de 

vestidos seus.
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deu sempre prioridade a uma estética de elite, tornan-

do-se no estilista por excelência de passadeira vermelha. 

há espaço para a alta-costura em portugal?

A moda só faz sentido se for espetáculo e deslumbra-

mento e isso só se consegue com alta-costura, que foi o 

que sempre quis fazer e fiz tudo à minha maneira. Não foi 

fácil, apeteceu-me desistir muitas vezes, mas depois per-

cebi que há um nicho de mercado que precisa de mim.

como representante  máximo em portugal do setor de 

luxo, tem sido afetado pela crise?

Por ser muito exigente com as minhas criações, acabei 

por, sem querer, posicionar a minha marca num patamar 

muito exclusivo. Como trabalho com os mesmos forne- 

cedores da Chanel, Valentino e Ellie Saab, as peças aca-

bam por ficar caras. Ainda assim, o balanço do ano que 

passou foi fabuloso e este ano, que é de crise, vai ser pro-

vavelmente o meu melhor ano.

You have always given priority to elite aesthetics, 

becoming the fashion designer par excellence of the red 

carpet. is there room for haute-couture in portugal?

Fashion only makes sense when a spectacle and won-

der and this is only achieved with Haute-Couture, which 

is what I always wanted to do and I did everything my way. 

It was not easy, I often felt like quitting, but then I realized 

that there is a niche market that needs me.

as the leading representative of the luxury sector in 

portugal, have you been affected by the crisis?

Being very demanding with my creations, I inadvert-

ently ended up placing my brand at a very exclusive level. 

As I work with the same suppliers as Chanel, Valentino 

and Elie Saab, the pieces end up being expensive. Even so, 

the outcome of this year just past was fabulous and this 

year, which is a crisis year, will probably be my best year.
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A paixão de Seán Farrell por comidas e bebidas requin- 

tadas levou-o a criar em 2010 a Chateau Rouge. Sele- 

cionada criteriosamente a partir de várias plantas de 

todas as partes do mundo, a gama de chás e tisanas 

Chateau Rouge apresenta algumas das melhores e mais 

aromáticas infusões de chá verde, como o Jasmine Downy 

Pearls, chá preto, como o Imperial Earl Grey, ou chá oolong 

(semifermentado), como o Formosa Pouchong, entre mui-

tos outros. 

Sean Farrell’s passion for fine food and drink led him to 

create Chateau Rouge in 2010. Carefully selected from 

various plants all over the world, the Chateau Rouge range 

of teas and tisanes presents some of the best and most 

aromatic infusions of green tea, including Jasmine Downy 

Pearls, of black tea, such as Imperial Earl Grey, or of oolong 

tea (semi-fermented), such as Formosa Pouchong, among 

many others.

www.chateaurouge.co.uk

CHATEAu rouGE
PalaDar \\ TasTe

5 SeNTiDoS \\ 5 SeNSeS

tem alguma fonte de inspiração para as suas coleções? 

Valentino, pelos cortes clássicos e arrojados. Tenho al-

gumas clientes que partilho com a casa italiana, aliás. Até 

aconteceu uma coisa engraçada: duas delas querem es-

crever uma carta à marca para que eu fique a tomar conta 

do processo criativo (risos).

aceitava?

Claro que sim e adorava. Era um orgulho muito grande 

ser convidado para uma casa dessas. E não teria qualquer 

medo, confio muito na minha qualidade. Teria uma liber-

dade orçamental muito maior.

Já teve de lidar com alguma cópia de uma criação sua?

A princesa Letizia de Espanha já apareceu com três 

vestidos copiados dos meus. São fatos que sei que nas- 

ceram na minha cabeça e os pormenores são tão desca- 

rados que não é fácil duas pessoas terem tido exatamente 

a mesma ideia. Não posso reagir mal, até porque são mais-

-valias, é sinal que alguém anda de olho no meu trabalho.

do have any source of inspiration for your collections?

Valentino, for the classic and bold cuts. I have some cli-

ents that I share with the Italian house, by the way. And 

something funny happened: two of them wanted to write 

a letter to the brand saying that I should take charge of the 

creative role (laughs).

Would you accept?

Of course I would and I would love it. It would make me 

very proud to be invited to such a house. And it wouldn’t 

scare me at all, I believe very much in my quality. I would 

have much greater freedom in terms of budget.

have you ever had to deal with some copy of your creation? 

Princess Letizia of Spain has appeared with three cop-

ies of my dresses. These are suits that I know were evolved 

in my head and the details are so brazen that it is not 

easy for two people to have had exactly the same idea. I 

cannot react badly, because they are a bonus, they show 

that someone is keeping an eye on my work.
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www.pradaphonebylg3.com

O estilo distinto da Prada foi combinado com a tecnolo-

gia mais inovadora da LG num smartphone com 12,75cm 

de comprimento, 6,9cm de largura e apenas 0,85 cm de 

largura. Com um ecrã táctil de 4,3 polegadas, dual-band 

Wi-Fi de alta velocidade, sistema operativo Google® 

Android 2.3 e câmara de oito megapixéis, o Prada Phone 

by LG 3.0 preserva a elegância do preto clássico com o lo-

gótipo da marca a prateado brilhante.  

The distinct style of Prada has been combined with LG’s 

most innovative technology in a smartphone measuring 

12.75cm long, 6.9cm wide and just 0.85 cm thick. With a 

4.3 inch touch screen, dual-band high speed Wi-Fi, Google 

Android® 2.3 operating system and eight-megapixel cam-

era, the Prada Phone by LG 3.0 preserves the elegance of 

classic black with the logo of the brand in shiny silver.

prAdA BY LG 3.0
aUDiçãO \\ HeariNG

www.swarovksi.com

A diretora criativa Nathalie Colin concebeu Swing, Sing & 

Shine, a nova coleção de joias e acessórios da Swarovksi 

para a primavera/verão de 2012.

Sob o tema «In the Spotlight», o colar e a pulseira Round 

Sphere interpretam o estilo retro futurista muito usado na 

época de ouro dos anos 60. Assim, esferas metálicas co-

bertas com Crystal Rock combinam-se com o aço polido e 

escovado em ouro e prata.

Creative director Nathalie Colin has designed Swing, Sing 

& Shine, the new jewellery and accessories collection 

from Swarovksi for spring/summer 2012.

Under the theme «In the Spotlight», the Round Sphere 

necklace and bracelet interpret the retro futuristic style 

widely used in the golden era of the 60s. Thus, metal beads 

coated with Crystal Rock are combined with the polished 

and brushed steel in gold and silver.

swING, sING & sHINE
TaTO \\ TOUCH

© swarovski
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Porque há um sem fim de cidades para ver e conhecer, a 

Louis Vuitton lançou a nova coleção de City Guides para 

2012. Hong Kong e Macau surgem pela primeira vez, 

enquanto Bari, Birmingham, Odessa, Salzburgo e Zagreb 

são os novos destinos presentes na caixa de cidades 

europeias. Paris, Londres e Roma são as capitais revisi- 

tadas e há ainda um estojo com 100 postais de 100 cidades 

mundiais desenhados por Ruben Toledo. 

Because there are an endless number of cities to see 

and know, Louis Vuitton has launched a new collec-

tion of City Guides for 2012. Hong Kong and Macao ap-

pear for the first time, while Bari, Birmingham, Odessa, 

Salzburg and Zagreb are the new destinations present in 

the european cities box. Paris, London and Rome are the 

revisited capitals and there is also a case with 100 post-

cards of 100 world cities designed by Ruben Toledo.

LouIs vuITToN CITY GuIdE 2012
VisãO \\ siGHT

www.louisvuitton.com

www.jomalone.co.uk

Para homem, para mulher, e também para a casa: as fra-

grâncias Jo Malone incluem uma linha exclusiva de coló-

nias, como a Black Vetyver Café, que exala uma sensua- 

lidade rica e intrigante assente no amargo dos grãos de 

café, e de velas de luxo, como a Lime Basil & Mandarin 

que promete infundir um cheiro irresistível pelo seu lar, 

ardendo durante cerca de 230 horas.

For men, women, and also for the home: Jo Malone fra-

grances include an exclusive range of colognes, such as 

Black Vetyver Café, which exudes a rich and intriguing 

sensuality based on the bitterness of coffee beans, and a 

range of luxury candles, including Lime Basil & Mandarin, 

which promises to infuse your home with an irresistible 

scent, burning for about 230 hours.

Jo MALoNE
OlFaTO \\ sMell
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cHaterine caBral
DeCOraçãO \\ DeCOraTiON

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN CaTHeriNe CaBral

contemporaneidade clássica
classical contemporary

She has adopted Lisbon as her «home» and, despite 

being born in Portugal, Catherine Cabral is French. This 

proximity to the remarkable French spirit, very present in 

her family experiences, undoubtedly influenced the path 

that the interior designer and decorator took on for herself.

She asserts herself as a «contemporary classic» and 

the same is reflected in the environments that she cre-

ates because she always tries to refine the timelessness 

of classic lines, providing forms and spaces adapted to 

modernity and to the experiences of today’s world.

Adotou Lisboa como a sua «casa» e, apesar de ter nas-

cido em Portugal, Catherine Cabral é francesa. Essa proxi-

midade com o notável espírito francês, muito presente nas 

suas vivências familiares, influenciou de forma indubitá-

vel o percurso que a arquiteta de interiores e decoradora 

adotou para si.

Afirma-se como uma «clássica contemporânea» e 

o mesmo se espelha nos ambientes que cria já que ten-

ta sempre refinar a intemporalidade das linhas clássicas, 

proporcionando formas e espaços adaptados à moderni-

dade e às vivências do mundo atual.
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In addition, Catherine Cabral uses certain variables as 

essential foundations of her work: white and grey are the 

colours of choice and wood, cement, stone, plaster and 

mosaic are the materials are greatest distinction. Through 

these elements, the designer follows the principles of 

functionality, experience and comfort, always keeping in 

mind the Horatian motto «He who joined the practical to 

the beautiful, grandeur to the simple, did not act in vain.»

For the enthusiasm and the creative freedom she en-

joyed in taking part in the Casa Decor shows, Catherine 

Cabral chooses the environment created for Casa Decor 

2006 – Lisbon: a bathroom, which she called «Empire 

Adrift – the baths on the Island of St. Helena» and where 

she had the opportunity to use the Empire style, with 

clean lines, without colours and sparkles.

However, as the world of decoration is immensely chal-

lenging and imaginative, Catherine Cabral reveals that 

she would love to decorate a sailing boat, but also modular 

homes, with straighter and more multifunctional forms.

Além disso, Catherine Cabral usa determinadas variá-

veis como bases essenciais dos seus trabalhos: o branco 

e o cinzento são as cores de eleição e a madeira, o cimen-

to, a pedra, o gesso e o mosaico são os materiais de maior 

nobreza. Através destes elementos, a decoradora segue 

os princípios de funcionalidade, vivência e conforto tendo 

sempre em mente o lema horaciano de que «Aquele que 

aliou o prático ao belo, a grandiosidade ao simples, não 

agiu em vão».

Pela liberdade criativa e entusiasmo de que desfrutou 

ao participar nas mostras da Casa Decor, Catherine Cabral 

elege o ambiente criado para a Casa Decor 2006 – Lisboa: 

uma sala de banho, à qual chamou «Império à Deriva – a 

banhos na Ilha de Santa Helena» e onde teve oportunida-

de de aplicar o estilo Império, com linhas depuradas, sem 

cores e brilhos.

No entanto, como o mundo da decoração é imensamen-

te desafiante e imaginativo, Catherine Cabral revela que 

adorava decorar um veleiro, mas também casas modula-

res, de formas mais direitas e multifuncionais.  
www.catherinecabral.com
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aMan spa
relaxar a oriente \\ relax in the east 

Para entrar neste verdadeiro templo do corpo e da alma, 

basta rumar até ao Oriente, mais propriamente até à capi-

tal da Índia, Nova Deli, e hospedar-se no fantástico Aman 

New Dehli Resort.

Aqui encontrará o Aman Spa, ideal para o relaxamento, 

rejuvenescimento e recreação a partir das diversas ativi-

dades disponíveis no local.

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN aMaN resOrTs

WellNess & sPa

To enter this veritable temple of the body and soul, 

just head to the East, more specifically to the capital of 

India, New Delhi and stay at the fantastic Aman New 

Dehli Resort.

Here you will find the Aman Spa, ideal for relaxation, 

rejuvenation and recreation from the various activities 

available on site.
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The two reception areas of the spa, for male and female 

clients, combine the simplicity of olive green suede sofas 

with black granite floors. Along the corridors and treat-

ment rooms, the neutrality of dark wood and black gran-

ite help to sooth the spirit and matter, so that the body 

slows down completely when subjected to various tradi-

tional Indian and other international treatments such as 

the Char Haster (Indian massage with four hands), the 

Hamman steam bath or a bath among pleasant aromas 

and lotus flowers.

The complex also has a fitness centre consisting of 

three tennis courts and three squash courts, a gymna-

sium, an Olympic size swimming pool with a private bar 

and a Pilates studio.

However, the real highlight of the Aman Spa are the 

morning yoga classes that can be held in the Lodhi Gar-

dens among the dramatic fourteenth century ruins, the 

tombs of the Sayyid dynasty, 110 native and exotic trees 

and over 50 species of birds.

To end this beautiful start to the day, enjoy a picnic 

breakfast in this mystical retreat.

As duas áreas de receção do spa, para os clientes fe-

mininos e masculinos, aliam a sobriedade de sofás de 

camurça em verde «azeitona» aos pisos em granito pre-

to. Ao longo dos corredores e das salas de tratamentos, a 

neutralidade da madeira escura e do granito negro apelam 

à suavização do espírito e da matéria, de tal modo que o 

corpo abranda totalmente quando sujeito aos vários tra-

tamentos tradicionais indianos e outros internacionais, 

como o Char Haster (massagem indiana a quatro mãos), 

os banhos de vapor Hamman, ou um banho entre aromas 

agradáveis e flores de lótus. 

O complexo detém ainda um centro de fitness composto 

por três campos de ténis e três de squash, um ginásio, uma 

piscina olímpica com bar privado e um estúdio de Pilates.

Contudo, o ex-líbris do Aman Spa são as aulas de Yoga 

matinais que podem ocorrer nos Jardins de Lodhi entre 

as dramáticas ruínas do Séc. XIV, os túmulos da dinastia 

Sayyid, 110 árvores nativas e exóticas e mais de 50 espé-

cies de aves.

Para terminar este belo começo de dia, desfrute de um 

piquenique com pequeno-almoço neste retiro místico. 

www.amanresorts.com
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A obesidade é um problema cada vez mais grave e cada 

vez mais disseminado em todo o mundo, considerado já 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 

verdadeira pandemia. Por isso, nunca é suficiente lançar 

alertas e, segundo os últimos estudos, já não chega dizer 

«pela sua saúde, perca peso» – já é preciso dizer «pela 

sua vida, perca peso».

Os resultados de um estudo de 2009 são realmente 

preocupantes. A pesquisa foi efetuada durante 20 anos a 

900 mil pessoas e prova uma situação muito preocupan-

te, a de que a obesidade pode retirar até 10 anos de vida. 

Ao longo das duas décadas em que foi feita esta análise 

morreram 100 mil das pessoas envolvidas no estudo. As 

doenças de coração e doenças vasculares, a diabetes, o 

cancro e as complicações pulmonares foram os principais 

problemas associados à obesidade. 

Esta investigação foi feita pela prestigiada universidade 

de Oxford, analisou 57 estudos diferentes e foi publicada na 

revista Lancet. Segundo os pesquisadores, quando se pesa 

um terço a mais do que seria ótimo para dada estatura, isso 

encurta o tempo de vida em três anos. Pesar um terço a 

mais significa, para a maior parte das pessoas, ter entre 20 

e 30 quilos em excesso. Nos casos de obesidade (por exem-

plo, ter mais de 115 quilos para uma altura de 1,70m), os 

sujeitos da pesquisa tiveram menos 10 anos de vida.

Obesity is an increasingly serious problem and increas-

ingly widespread around the world, already considered 

by the World Health Organization (WHO) as a true pan-

demic. Therefore, issuing warnings will never be enough, 

and according to recent studies, it is no longer enough to 

say «lose weight for your health» – you now have to say 

«lose weight, or you’ll die».

The results of a 2009 study are truly alarming. The re-

search was conducted for 20 years on 900,000 people and 

reveals a very worrying situation: obesity can take up to 

10 years off your life. Over the two decades in which this 

analysis was made 100 000 of the people involved in the 

study died. Heart disease and vascular diseases, diabe-

tes, cancer and pulmonary complications were the main 

problems associated with obesity.

This research was conducted by the much respected 

Oxford University, analyzing 57 different studies and 

was published in the Lancet medical journal. According 

to the researchers, when you weigh a third more than 

would be optimal for a given height, your lifespan is 

shortened by three years. Weighing a third more means, 

for most people, having an excess of between 20 and 30 

kilos. In cases of obesity (for example, weighing more 

than 115 kilos with a height of 1.70m), research subjects 

had 10 years less life.

a obesidade mata
obesity Kills

saúDe \\ HealTH

PUB
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Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

National obesity

In Portugal, excess weight and obesity have been the 

subject of a study that shows the national prevalence 

figures for these two conditions between 2003 and 2005. 

The result is alarming. More than 39% of Portuguese peo-

ple are overweight, and over 14% are obese, representing 

an increase of 4% since 1998. Only five years were needed 

for more than half of the Portuguese adult population to 

be overweight, even though the figures on obesity have 

decreased 2% in women.

However, if women were less obese, obesity in men 

increased from 12.9 to 15%. At least in the national 

context, the prevalence of being overweight and obe-

sity in men is considerably higher than for women, with 

60.2% against 47.8%.

obesidade nacional

Em Portugal, o excesso de peso e a obesidade foram al-

vos de um estudo que revela os números da prevalência 

nacional para estas duas condições entre 2003 e 2005. O 

resultado é preocupante. Mais de 39% dos portugueses 

têm excesso de peso, e mais de 14% estão obesos, 

representando um aumento de 4% desde 1998. Apenas 

cinco anos bastaram para que mais de metade da popu-

lação portuguesa adulta apresentasse um quadro de ex-

cesso de peso, apesar de os números sobre a obesidade 

terem diminuído 2% nas mulheres. 

No entanto, se as mulheres ficaram menos obesas, a 

obesidade masculina aumentou de 12,9 para 15%. Pelo 

menos no contexto nacional, a prevalência de excesso de 

peso e obesidade nos homens é consideravelmente supe-

rior à das mulheres, sendo de 60,2 contra 47,8%.
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Não é este o único estudo que avança números alar-

mantes associados à obesidade. Uma outra pesquisa, que 

envolveu mais de 350 mil pessoas ao longo de dez anos, 

revelou que o aumento de 5 centímetros no tamanho da 

cintura determina um risco 17% maior de morte para os 

homens e 13% para as mulheres. Os valores dados para as 

medidas perigosas de cintura referem um perímetro de 

120cm para os homens e de 100 para as mulheres.

Resumindo: quem tem uma barriga muito grande tem 

um risco quase duas vezes maior de morrer entre três e 

10 anos antes de tempo. Ficamos, portanto, conscientes de 

que a obesidade é mais do que um risco para a saúde: é um 

perigo para a vida.

This is not the only study that reveals alarming figures 

with relation to obesity. Another study, involving more 

than 350,000 people for a period of ten years, revealed 

that the increase of 5 cm in the waistline determines a 17% 

greater risk of death for men and 13% for women. The val-

ues given for dangerous waist circumference measure-

ments refer to 120cm for men and 100 for women.

In short: anyone who has a very large tummy is almost 

twice as likely to die between three and 10 years ahead of 

time. We are therefore aware that obesity is more than a 

risk to health: it is a danger to life.

Nas sociedades ditas de primeiro mundo, entre as quais 

se incluem os Estados Unidos e a Europa, o aumento do 

número de obesos é um problema real para os sistemas 

de saúde.

Os números, por si só, já são preocupantes, mas tor-

nam-se quase dramáticos quando são traduzidos no risco 

cardiovascular que estas pessoas têm, avaliado com base 

no perímetro da cintura, que é uma medida da quantidade 

de gordura depositada na região abdominal. 

Nem todas as pessoas encaram a obesidade como um 

problema estético, mas todas deveriam encará-la como 

um problema de saúde. 

Comece hoje mesmo a pensar em aumentar a sua espe-

rança de vida, procurando um especialista e começando 

a fazer uma reeducação alimentar eficaz. Se o seu peso 

está dentro dos parâmetros normais para a sua altura, 

mas mesmo assim tem aumento do perímetro abdominal, 

pode cuidar já desse problema recorrendo ao Liposhaper, 

uma tecnologia exclusiva da Clínica do Tempo, para dimi-

nuir a barriga e a cintura sem dor, sem anestesia e sem 

necessidade de tempo de recuperação. 

De qualquer forma, ingerir menos alimentos, com me-

lhor qualidade, é algo que está dependente do nosso con-

trolo, pelo que com a ajuda certa podemos tornar-nos 

mais saudáveis. Comece hoje a cuidar de si e da sua saúde.

In so-called first world societies, among which the United 

States and Europe are included, the increase in the number 

of obese people is a real problem for health systems.

The figures in themselves are already worrying, but 

they become all the more alarming when translated into 

the cardiovascular risk that these individuals have, as-

sessed in terms of waistline, which is a measure of the 

amount of fat in the abdominal region.

Not all people view obesity as a cosmetic problem, but 

all should see it as a health problem.

Start today to think about increasing your life expec-

tancy, looking for a specialist, and beginning to effectively 

re-educate yourself in terms of eating habits. If your 

weight is within the normal range for their height, but 

you still have an increased waistline, you can take care of 

this problem using the Liposhaper, an exclusive technol-

ogy of the Clínica do Tempo, to painlessly reduce the belly 

and waistline, without anaesthesia and with no need for 

recovery time.

Whatever you do, eating less food and increasing the 

quality of the food you eat, is something that we can all con-

trol, so that, with the right help, we can become healthier. 

Begin today to take care of yourself and your health.
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www.harley-davidson.com

Dizem que é a terrível irmã gémea da V-Rod® porque de 

facto a Night Rod® Special não se deixa intimidar.

Esta remodelada motorizada da Harley Davidson para 2012 

celebra os 10 anos da V-Rod® e surge no mercado com 

uma secção traseira mais afunilada, com farol traseiro LED 

encastrado, jantes mais leves e uma ergonomia de condu-

ção muito melhorada graças ao guiador reclinado e aos pe-

dais colocados em posição avançada com alcance reduzido.

Absolutamente escura, possui dois assentos com bordados 

personalizados, motor em preto fosco e gráficos a escarla-

te, incluindo o emblema do 10.º aniversário da V-Rod®.

NIGHT rod® spECIAL

They say it’s the evil twin sister of V-Rod® because in fact 

the Night Rod® Special is not one to get intimidated.

This revamped Harley Davidson motorcycle for 2012 cele-

brates the 10th anniversary of the V-Rod® and comes on the 

market with a more tapered rear section, with a recessed 

LED tail light, lighter wheels and much improved driving er-

gonomics thanks to the low-rise handlebar and foot pegs 

pulled back for reduced reach and more comfort.

Totally dark, it has a two-up bucket seat with custom 

stitching, matte black engine and scarlet graphics, in- 

cluding the emblem of the 10th anniversary of V-Rod®.

\\Quintessence



134 \\  villas&Golfe villas&Golfe  \\ 135 

A Vertu, fabricante de telemóveis classe superior, acaba 

de lançar o Vertu Constellation, um dos seus primeiros 

smartphones.

Existente em quatro acabamentos diferentes, mas todos 

com ecrã de safira: um modelo em couro castanho e aço 

inoxidável acetinado, um em couro rosa e aço inoxidável 

polido, um terceiro em pele preta de crocodilo e aço inoxi-

dável polido e por fim a versão em aço inoxidável polido 

com a elegância do couro negro.

A câmara de oito megapixéis, com flash dual-LED, a ca-

pacidade máxima de memória até 32GB e o ecrã AMOLED 

são alguns dos atributos que tornam este telemóvel num 

objeto vaidoso, mas muito funcional.

vErTu CoNsTELLATIoN 

Vertu, luxury mobile phone manufacturer, has just laun- 

ched the Vertu Constellation, one of its first smartphones.

Available in four different finishes, but all with sapphire 

display: one model in brown leather and satin finish  

stainless steel satin, one in pink leather and polished 

stainless steel, a third in black crocodile skin and polished 

stainless steel and finally the version in polished stainless 

steel with the elegance of black leather.

The eight-megapixel camera with dual-LED flash, the 

maximum memory capacity of up to 32GB and AMOLED 

display are some of the features that make this phone into 

a showy but very functional object.

www.vertu.com

Roger Cleveland, designer chefe da Callaway, projetou 

os mais recentes wedges forjados da companhia norte- 

-americana. Os Forged Wedges permitem que o golfis-

ta tenha todo o controlo, gire e sinta que pode alcançar o 

pin com as novas opções de acabamento. O modelo em 

cromado escuro ajuda a reduzir o brilho, enquanto o aca- 

bamento em cobre traz uma alma nova permitindo-se 

oxidar para obter uma feição distinta.

Fabricados em aço de carbono, adquirem uma sensa-

ção leve que, através da grande capacidade de sulco, ga- 

rantem que as bordas entrem em contacto com a bola, 

aumentando a fricção e consequentemente a rotação. 

CALLAwAY ForGEd wEdGEs

Roger Cleveland, Callaway’s chief designer, has designed 

the latest forged wedges from the American company.

The Forged Wedges allow golfers to have all the control, 

spin and feel they could ever want to reach the pin with 

new finish options. The model in dark chrome helps to re-

duce glare, while the copper finish brings a new soul, de-

signed to oxidize over time for a distinctive look.

Manufactured from carbon steel, they acquire a sight 

sensation, which, through the large conforming groove 

capacity ensures that the edges come into contact with 

the ball, increasing the friction and consequently the spin.

www.callawaygolf.com
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www.mauricelacroix.com

A Maurice Lacroix convidou três designers a desen-

volverem um novo layout para o mítico relógio Pontos 

Décentrique GMT.

Nicolas Gwenaël, do ateliê Curiosity, concebeu o modelo 5 

Continents interpretando a unidade dos cinco continen-

tes na forma como veem o tempo de modo igual, apesar 

de ser sempre diferente. Assim surgem cinco círculos de 

contornos delicados sobre o mostrador em preto mate, 

com ponteiros a negro brilhante. A fivela em pele verda-

deira de crocodilo, com fecho de báscula, remata este reló-

gio exclusivo e único no mundo cujo dinheiro do seu leilão 

foi entregue à organização Médicos Sem Fronteiras.   

5 CoNTINENTs

Maurice Lacroix asked three designers to develop a new 

layout for the mythical Pontos Décentrique GMT watch.

Nicolas Gwenaël, from the Curiosity studio, conceived the 

5 Continents model, interpreting the unity of five conti-

nents in the way they see the time in the same way even 

though it is always different. Thus five delicately con-

toured circles appear on the matt black dial with shiny 

black hands. The genuine crocodile leather strap with 

folding clasp finishes off this unique and exclusive watch 

in the world. The money raised from its auction was given 

to the Doctors Without Borders organization.

Para esta primavera/verão, a Mykita impõe no mundo 

dos óculos de ver e/ou ler formas avolumadas e muito 

redondas. Na linha Decades, o modelo unissexo Devendra 

destaca-se pelas suas grandes lentes quadradas emoldu-

radas num quadro com uma linha superior ligeiramente 

curva, estando disponível nos novos tons Pale Blue e Rose, 

cores também existentes para os óculos Phoebe. Estes 

são a afirmação total da marca face à tendência totalmen-

te redonda para 2012. Duas lentes circulares cuja ponte 

central, apoio do nariz e hastes são marcadamente deli-

mitadas a prateado ou dourado, aproveitando ao máximo 

a forma dos círculos. 

MYKITA

For this spring/summer, Mykita brings oversized and very 

rounded shapes to the world of glasses and reading glasses.

In the Decades range, the Devendra unisex model stands 

out for its large square lenses framed in a square frame 

with a slightly curved upper line, and is available in new 

shades of Pale Blue and Rose, colours that are also avail-

able for Phoebe glasses. These are the brand’s stake on the 

totally round trend for 2012. Two circular lenses whose cen-

tral bridge, nose support and arms are clearly edged in sil-

ver or gold, taking full advantage of the shape of the circles.

www.mykita.com
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Envolvendo todo o projeto, desde a entrada 

até à cascata sobre a parede de pedra frente à 

piscina coberta, a água impõe-se como elemento 

unificador da moradia Acqua Living, integrada no 

coração da Quinta da Marinha.

Esta vila de luxo, com uma soberba vista para 

o campo de golfe, funde-se harmoniosamente na 

paisagem envolvente em plena comunhão com a 

natureza.

Surrounding the entire project, from the en-

trance to waterfall over the stone wall opposite 

the covered pool, water stands out as a unifying 

element of the Acqua Living villa, stood in the 

heart of Quinta da Marinha.

This luxury villa, with stunning views onto 

the golf course, blends harmoniously into the sur-

rounding landscape, in full communion with nature. 
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 A utilização do vidro e a amplitude dos espaços interiores 

favorecem a entrada de luz natural e a vista sobre o jardim, 

procurando uma unicidade entre interior e exterior e a 

ilusão de um espaço sem limites.

A casa assenta fundamentalmente em dois volumes. Um, 

ao nível do piso térreo, que inclui a cozinha, a sala de estar, 

a sala de jantar e o quarto principal; outro, ao nível do piso 

superior, com uma orientação perpendicular, onde vivem 

as restantes suites. O piso inferior contempla a garagem, 

uma ampla sala de cinema e uma área de SPA coberta com 

piscina, jacuzzi, sauna e banho turco.

A simplicidade volumétrica, aliada à muralha de pedra, 

define linhas horizontais marcantes, contrapostas pela 

verticalidade do gradeamento de prumos em inox do 

primeiro andar, dispostos aleatoriamente, e pela vedação 

confinante com a estrada.

A mais recente tecnologia reflete-se ainda no sistema 

de gestão «inteligente», com acesso remoto via Web e na 

iluminação, que privilegia a utilização de Leds, permitindo 

uma poupança efetiva de energia com uma elevada 

potência luminosa.

Projetada com a ambição de ser a casa ideal, a moradia 

Acqua Living revela-se um magnífico refúgio onde o 

conforto e a privacidade ditam a suprema qualidade de vida.

The use of glass and the grandeur of the interior spaces 

favour the entry of natural light and views onto the gar-

den, seeking to link indoors with outdoors and to create 

the illusion of a space without limits.

Essentially the house features two volumes: one, on 

the ground level, which includes the kitchen, living room, 

dining room and master bedroom; and another on the  

upper level, perpendicular to the first, housing the  

remaining bedroom suites. The lower floor contains the 

garage, a large home cinema, and a covered spa area fea-

turing swimming pool, Jacuzzi, sauna and steam bath.

The architectural simplicity, combined with the stone 

wall, defines striking horizontal lines, in opposition to the 

verticality of the decorative stainless steel grid-work on 

the first floor, and to the fencing next to the road.

The latest in technology is also reflected in the intel-

ligent home automation system, with remote access via 

the Internet, and in the lighting, which favours the use 

of LEDs, ensuring effective energy saving and excellent 

lighting performance. 

Designed with the ambition of being the ideal home, 

the Acqua Living villa reveals a magnificent retreat where 

comfort and privacy dictate supreme quality of life.

www.royalvillas.eu
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BoMBardier GloBal 6000
Liberdade sem fronteiras \\ freedom without borders

Although ubiquity is not yet quite a reality of the 21st 

century, today’s leaders and business heads are literally 

global. Borders become blurred before unexpected work 

commitments abroad, and allies such as the Bombardier 

Global 6000, help us to value the freedom and comfort of 

quickly getting to the next destination.

Ainda que a omnipresença não seja, até ver, uma  

realidade do século XXI, os líderes e gestores de topo da 

atualidade são literalmente globais. Os limites esbatem-se 

perante compromissos profissionais inesperados além-

-fronteiras, e aliados, como o Bombardier Global 6000, é 

que fazem valer a liberdade e o conforto de chegar rapi- 

damente ao próximo destino.

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa  \\ FOTOGraFia  CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN  BOMBarDier

aViãO \\ airPlaNe Idealizado para satisfazer as necessidades dos ocu- 

pantes mais exigentes, a recente novidade da marca  

canadiana na categoria superlarge size, assume-se  

destemidamente como o mais completo e luxuoso jato 

executivo jamais construído. Com capacidade para  

receber entre oito e 19 passageiros e dois a quatro  

tripulantes, o audaz Global 6000 contempla a mais ampla  

cabine e a maior área de estar de um avião da sua cate- 

goria, com mais do dobro das janelas do que qualquer 

um dos seus concorrentes, proporcionando uma viagem  

desafogada e repleta de luz natural.

A elegância deste jato com 30,3 metros de comprimento 

não se limita, contudo, às suas linhas exteriores, já que os 

seus luxuosos interiores são cuidadosamente concebidos 

e adaptados pelos artesãos da Bombardier às necessidades 

e ao gosto pessoal do seu proprietário.

Designed to meet the needs of the most demanding 

of occupants, the latest addition to the Canadian brand’s 

‘superlarge size’ category, fearlessly makes its mark as 

the most complete and luxurious business jet ever built. 

With room for between eight and 19 passengers and two 

to four crew members, the daring Global 6000 includes 

the largest and most spacious cabin seating area of   an 

aircraft in its class, with more than double the windows 

than any of its competitors, providing a panoramic  

journey filled with natural light.

The elegance of this jet, 30.3 metres in length, is not  

limited, however, to its exterior lines, since its luxurious 

interiors are carefully designed and tailored by Bombardier 

craftsmen to the needs and personal tastes of its owner.

The two Rolls-Royce Deutschland BR710A2-20  

turbofans of this powerful jet, combined with the most 
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As duas turbinas Rolls-Royce Deutschland BR710A2-20 

deste possante jato executivo, aliadas à mais sofisticada 

tecnologia utilizada no seio da aviação corporativa,  

colocam o Global 6000 no topo da aviação privada mun-

dial. Destaque-se o inovador cockpit Global Vision, que 

inclui um avançado HUD (Head-Up Display), que utiliza o  

Head-up Guidance System (HGS) da Rockwell Collins, 

com visão sintética, que permite projetar o terreno e as  

obstruções diretamente na frente do piloto.

Voando até 15.545 metros de altitude e a uma veloci-

dade máxima de 950 km/h, com o Global 6000 é possível 

voar com um aviso prévio de apenas trinta minutos; de 

São Paulo para a reunião seguinte em Roma, Londres ou 

Los Angeles, com o Bombardier Global 6000 o Mundo está 

tão somente na palma das suas mãos.

sophisticated technology used within corporate aviation, 

place the Global 6000 at the peak of the private aviation 

world. The innovative Global Vision cockpit is a stan-

dout highlight, which includes an advanced HUD (Head-

-Up Display), which uses the Head-up Guidance System 

(HGS) from Rockwell Collins, with synthetic vision, which  

allows you to project the terrain and obstructions directly 

in front of the pilot.

Flying up to 15,545 metres altitude and at a speed of 950 

km/h, with the Global 6000 you can fly with prior notice of 

just thirty minutes; from Sao Paulo to the next meeting in 

Rome, London or Los Angeles, with the Bombardier Global 

6000 the world is now in the palm of your hand.

www.bombardier.com
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nuMptia
máxima Personalização

Total customisation

BarCO \\ BOaT
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Exclusividade acima de tudo é o que impera a bordo do 

superiate Numptia. Construído pelo estaleiro Rossi Navi, é a 

sua decoração interior que sobressai com todo o esplendor.

O arquiteto italiano Savagni quis personalizar este barco 

de 70m de comprimento com o espírito do seu proprietário, 

de tal modo que predominam as linhas simples, mas des-

tacadas pela originalidade e sumptuosidade dos materiais.

Ébano preto brilhante, cristal de Murano e bronze har-

monizam-se com tecidos densos e vistosos para criar 

uma atmosfera simultaneamente luxuosa e confortável.

No exterior, multiplicam-se os decks e espaços de re-

laxamento e diversão, com especial enfoque no terraço  

superior com uma área de spa, onde a piscina de 3,9m com 

fonte de hidromassagem, o ginásio de fitness, a sauna e a 

sala de massagens e hamman prometem mimar todos 

os hóspedes enquanto desfrutam de uma vista infinita  

sobre o mar. 

Above all else, exclusivity is what prevails aboard the 

Numptia super yacht. Built by Rossi Navi shipyard, it is its 

interior design that stands out in all its splendour.

Italian architect Savagni wanted to personalize this 

70-metre boat to match the spirit of its owner, so that 

simple lines predominate, but highlighted by the ori- 

ginality and sumptuousness of the materials.

Glossy black ebony, Murano glass and bronze are  

harmoniously combined with with dense and colourful 

fabrics to create an atmosphere that is both luxurious  

and comfortable.

Outside, there are plenty of decks and spaces for  

relaxation and fun, with special focus on the upper  

terrace with its spa area, where the 3.9 metre spa pool, the 

fitness gym, sauna and massage room and hamman are 

ready to pamper guests while they enjoy a never-ending 

view over the sea.

www.salvagniarchitetti.net
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Bentley continental V8
CarrO \\ Car

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN BeNTleY

mesma performance, menos consumo
Same performance, more efficient



Apresentados em janeiro de 2012 no Salão Automóvel de 

Detroit, os novos Bentley Continental GT e GTC V8 vieram 

honrar o compromisso ambiental da reconhecida marca 

britânica com a redução do tamanho dos seus motores.

O novo motor V8 de 4.0 litros, além de assegurar uma 

melhoria de 40% na eficiência de combustível e emissões 

de CO2 quando comparado com os W12 6.0, possibilita uma 

autonomia de mais de 800 quilómetros com apenas um 

depósito de combustível.

Com uma potência de 507 cavalos alcançada a 6000 

rpm e mudança automática de oito velocidades, o novo 

modelo da Bentley atinge uma aceleração dos 0 aos 100 

km/h em menos de cinco segundos e uma velocidade 

Introduced in January 2012 at the Detroit Motor Show, 

the new Bentley Continental GT and GTC V8 came to honour 

the commitment to the environment of the renowned 

British manufacturer with the downsizing of its engines.

The new 4.0 litre V8 engine, in addition to ensuring a 

40% improvement in fuel efficiency and CO₂ emissions 

when compared with the 6.0L V12, provides a range of 

more than 800 miles on one tank of fuel.

With an output of 507 horsepower achieved at 6000 

rpm and eight-speed automatic transmission, the new 

model from Bentley accelerates from 0 to 100 km/h in  

under five seconds and enjoys a top speed of 290 km/h. 

The twin turbocharged 4.0-litre direct fuel injection 

V8 has also been equipped with a highly sophisticated  

engine management system, ensuring a smooth and  

imperceptible transition from V8 mode to V4, at times 

when the driver is not demanding high performance  

from the car.

The new V8 engine is available in two models, the  

Continental GT and GTC, which differ aesthetically from 

the 6.0L V12 through a glossy black grille with chrome 

surround, through the red emblem in Red and trio of front 

bumpers. At the rear, the difference lies in the dual figure 

eight exhaust.

Maintaining the unmistakable elegance and perfor-

mance of Bentley, both models also include 20-inch 

wheels as standard and 21-inch as an option, available 

in Diamond Black finish (unique to the Continental V8) or 

Diamond Silver.

máxima superior a 290 km/h. O motor V8 biturbo de 4.0 

litros e injeção direta de combustível foi ainda equipado 

com um sistema altamente sofisticado de gestão do  

motor, garantindo uma transição suave e impercetível do 

modo V8 para V4, em alturas em que o condutor não esteja 

a exigir ao carro um elevado desempenho. 

O novo motor V8 está disponível em dois modelos, o 

Continental GT e o GTC, que se distinguem esteticamente 

dos W12 6.0 através de uma grelha em preto brilhante 

com contornos cromados, do emblema em vermelho e do 

para-choques frontal tripartido. Na parte de trás, a dife-

rença reside na dupla saída de escape em forma de “8”.

Mantendo a elegância e a performance inconfundíveis 

da Bentley, ambos os modelos contemplam também  

rodas de 20 polegadas como padrão e de 21 polegadas 

como item opcional, disponíveis em acabamento Diamond 

Black (exclusivo para o Continental V8) ou Diamond Silver.
www.bentleymotors.com
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aston Martin

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia CeDiDa PHOTOGraPHY GiVeN asTON MarTiN

Desejar inovar
The Desire to innovate



Fundada em 1914, na Inglaterra, por Lionel Martin e  

Robert Bamford, a Aston Martin celebra 98 anos de  

história marcados por um propósito muito claro: construir 

carros desportivos de luxo.

Desde julho de 2000, com a chegada de Ulrich Bez a  

diretor executivo, o passado recente da Aston Martin 

sofreu mudanças extraordinárias: de um modelo de  

pequena escala e baixo volume de produção, a fabricante 

automóvel passou a obter um reconhecimento mundial 

assente em veículos e carros de corrida elegantes e de 

elevada performance.

Em 2003, a sede da companhia e parte da sua manufa-

tura estabeleceu-se em Gaydon, a primeira fábrica cons-

truída propositadamente para produzir modelos como o 

Virage, DB9, DBS, Vantage e Rapide e onde estão também 

expostos alguns dos seus clássicos.

Founded in England in 1914 by Lionel Martin and  

Robert Bamford, Aston Martin celebrates 98 years of 

history marked by a very clear purpose: to build luxury 

sports cars.

Since July 2000, with the arrival of chief executive  

Ulrich Bez, Aston Martin’s recent past has undergone  

extraordinary changes: from a small scale model and low 

volume production, the car manufacturer has gone on to 

win global recognition based on elegant high performance 

vehicles and race cars.

In 2003, the company’s headquarters and part of its 

manufacturing base was set up in Gaydon, in the first 

purpose-built factory to produce models such as the  

Virage, DB9, DBS, Vantage and Rapide and where some of 

its classics are on display.
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Em Gaydon foi igualmente constituído um centro de 

montagem exclusivo para fabricar 77 unidades do modelo 

One-77. Concebido em fibra de carbono, sendo imen- 

samente forte e leve, este automóvel é descrito por Ulrich 

Bez como «a expressão máxima da Aston Martin (…) e 

um marco para a empresa» já que cada um dos 77 clientes  

puderam visitar e customizar o seu automóvel selecio-

nando as cores e materiais junto da equipa de designers 

liderada por Marek Reichman.

Contudo, o ano de 2007 foi o ponto de viragem da Aston 

Martin, altura em que a marca passou a ter propriedade 

independente do grande grupo Ford Motor que detém 

uma participação minoritária.

A partir daqui a Aston Martin iniciou um intenso  

programa de expansão, estando atualmente representada 

em 42 países em todo o mundo, esperando entrar ainda 

nos mercados emergentes da Ásia e do Médio Oriente.

A herança artesanal e as raízes desportivas da marca 

são insígnias permanentes em cada um dos modelos  

Aston Martin e que, associados ao excelente design, à alta 

tecnologia, à produção de elevada qualidade e ao desejo 

de inovar garantem a independência da Aston Martin nos 

anos vindouros.

An exclusive assembly centre was also set up in  

Gaydon to make 77 model One-77 cars. Made from carbon 

fibre, making it incredibly strong and lightweight, this car 

is described by Ulrich Bez as “the ultimate expression of 

Aston Martin (...) and a milestone for the company” since 

each of the 77 customers were able to visit and cus-

tomise  their car, choosing the colours and materials with 

the team of designers led by Marek Reichman.

However, the year 2007 was the turning point for  

Aston Martin, when the manufacture independently 

owned, away from the large Ford Motor group, which now 

holds a minority stake.

From then on Aston Martin began an intense expansion 

programme and is currently represented in 42 countries 

around the world, while still hoping to enter the emerging 

markets of Asia and the Middle East.

The craftsmanship legacy and the sporting roots of 

the brand are permanent insignias in each of the Aston  

Martin models and, coupled with excellent design, high 

technology, high quality production and the desire to  

innovate, ensure the independence of Aston Martin in the 

coming years .

www.astonmartin.com
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cape kidnappers 
GolF course

No extremo do mundo
at the edge of the World

We are in the world’s most south-easterly country, and 

to be more precise New Zealand’s North Island.

And even in this far flung destination, but of unparal-

leled beauty, golf is still on the agenda!

At the amazing The Farm, Cape Kidnappers resort, a 

member of Relais & Chateaux, an exclusive group of the 

finest hotels and gourmet restaurants in the world, lies 

the unexpected Cape Kidnappers golf course.

Designed by legendary golf architect Tom Doak, this 

course measures 6510 meters and promises to challenge 

players of all levels.

Estamos no país mais a Sudeste do globo, mais preci- 

samente na ilha norte da Nova Zelândia.

E nem mesmo neste local extremo, mas de beleza ini-

gualável, se deixa de jogar golfe! 

No surpreendente resort The Farm, Cape Kidnappers, 

membro do Relais & Chateuaux, um grupo exclusivo dos 

melhores hotéis e restaurantes gourmet do mundo, situa-

-se o inesperado campo de golfe Cape Kidnappers.

Desenhado pelo lendário arquiteto de golfe Tom Doak, 

este campo mede 6510 metros e promete desafiar  

jogadores de todos os níveis. 
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www.capekidnappers.com

Aclamado como uma das grandes maravilhas mo-

dernas deste desporto, o Cape Kidnappers Golf Course 

encontra-se igualmente destacado com um honroso 33.º 

lugar no TOP 100 dos melhores campos de golfe do mundo 

pela Golf Magazine. 

De facto, a espetacularidade deste green de 18 buracos 

afirma-se, sobretudo, na paisagem que o envolve e que 

dele faz parte. A famosa Hawke’s Bay molda um panorama 

verdadeiramente único já que configura dramáticos  

penhascos que se elevam 140 metros acima do mar e  

sobre eles se definem os campos relvados que compõem o 

Cape Kidnappers Golf Course.

Para Tom Doak, projetar este campo de golfe foi uma 

verdadeira aventura já que o seu objetivo, e da sua equipa, 

«é criar buracos interessantes que não encontraríamos 

em nenhum outro lugar. E isso não foi difícil fazer em Cape 

Kidnappers porque o local não é como qualquer outro 

campo de golfe» e acrescenta que nele «a terra inclina-se 

em direção ao mar como uma série de cristas salientes 

rumo à borda das falésias.».

E no final de uma manhã ou de uma tarde de jogo  

intenso com tacadas incríveis, irá ser tão delicioso  

degustar uma maravilhosa refeição na sala de jantar ou  

descontrair, conhecendo os produtos de golfe, na loja situ-

ada na Clubhouse do Cape Kidnappers Golf Course. 

Hailed as one of the great modern wonders of this sport, 

Cape Kidnappers Golf Course is also highlighted with a 

creditable 33rd place in the Top 100 best golf courses in the 

world by Golf Magazine.

In fact, the spectacular nature of this 18-hole course, 

finds its voice especially in the landscape that surrounds 

it and of which it is part. The famous Hawke’s Bay draws 

a truly unique panorama, configuring dramatic cliffs that 

rise 140 meters above the sea and upon which the fairways 

that make up the Cape Kidnappers Golf Course are defined.

For Tom Doak, designing this golf course was a real 

adventure as his goal, and that of his team, “is to create 

interesting holes that you would not find anywhere else. 

And this was not hard to do at Cape Kidnappers, because 

the place is not like any other golf course” and he adds 

that “the ground is tilted toward the sea, like a series of 

ridges protruding towards the edge of the cliffs.»

And at the end of a morning or an afternoon of intense 

play with some incredible shots, it will be just as delicious 

feasting on a wonderful meal in the dining room or relaxing, 

taking a look at the golf products in the store located in 

the Clubhouse of Cape Kidnappers Golf Course.



ManGais GolF cluB and resort 
CaMPO De GOlFe \\ GOlF COUrse
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ecológico e imponente
ecological and impressive
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The news had been awaited for some time by golf lovers 

in Angola: the 18 holes of the first golf course at Mangais 

Golf Club and Resort have been up and running since the 

end of last year. Boasting the characteristics of a cham-

pionship course, because of its 7.5 km length, the course 

was designed by architect Jorge Santana da Silva. Lying 

within three distinct zones, the game starts in a dune 

landscape, adorned with palm trees. The fifth hole is lined 

with mangroves, after which the course enters a wetland 

area, full of channels and lakes. The 13th hole is the layout’s 

longest par 4, with the layout ending with the shortest par 

4 on the course. There are six sets of tees, offering players 

the choice of shorter or longer layouts, according to their 

wishes or level.

A highlight at Mangais is the care taken by the owners 

of the place with plants and plants. “We take extreme care 

of the animals and plants that exist here,” says Francisco 

Faísca, owner of Mangais Golf Club and Resort, respon-

sible for the construction of numerous golf courses in  

Portugal, Madeira, the United Arab Emirates and Japan.

A notícia era aguardada há já algum tempo pelos aman-

tes de golfe em Angola: desde o final do ano passado que 

os 18 buracos do primeiro campo de golfe do Mangais Golf 

Club and Resort estão prontos e a funcionar. Com carac-

terísticas de um championship course, por causa dos 

seus 7,5km de comprimento, o campo foi desenhado pelo 

arquiteto Jorge Santana da Silva. Inserido em três zonas 

distintas, o jogo inicia-se em terreno dunar, adornado de 

palmeiras. O buraco cinco é ladeado por mangal, sendo 

que depois o campo entra numa zona de sapal, repleta de 

canais e lagos. No buraco 13 há o par 4 mais longo do per-

curso, sendo que este termina com o par 4 mais curto do 

campo. Há tees com seis marcas de saída, que proporcio- 

nam ao jogador a escolha de percursos mais ou menos 

longos, de acordo com o seu desejo ou nível. 

Sobressai nos Mangais o cuidado com as plantas e os 

animais, tido pelos proprietários do lugar. “Temos um 

cuidado extremo com os animais e plantas que aqui  

existem”, garante Francisco Faísca, dono do Mangais Golf 

Club and Resort e responsável pela construção de inú-

meros campos de golfe em Portugal, Madeira, Emirados  

Árabes Unidos e no Japão. 

© MaNUel TeiXeira



THE GArIA MoNACo

Há muito que a marca de carros de golfe Garia nos habitou 

a veículos que combinam de forma magistral a perfor-

mance, versatilidade e elegância.

The Garia Monaco patenteia esses valores, sendo uma 

versão legalizada para circulação na rua do modelo The 

Garia Golf Car.  

Munido de todos os equipamentos exigidos por lei, tais 

como cintos de segurança e espelhos laterais, o carro  

elétrico The Garia Monaco atinge uma velocidade máxi-

ma de 40 quilómetros por hora, sendo ideal para pequenas 

deslocações de lazer ou até mesmo para circular no  

campo de golfe.

Como equipamento de série, The Garia Monaco traz  

bancos desportivos muito confortáveis, enquanto no  

pacote de extras há luz interior, limpa para-brisas e  

sistema de desembaciamento.

Golf car brand Garia has long accustomed us to vehi-

cles that masterfully combine performance, versatility  

and elegance.

The Garia Monaco presents these very values, as a street 

legal version of The Garia Golf Car.

Fitted with all the equipment required by law, such as 

seat belts and side mirrors, The Garia Monaco electric car 

reaches a top speed of 25 miles per hour, making it ideal 

for short trips for pleasure or to use for getting around the 

golf course.

As standard equipment, The Garia Monaco brings sports 

seats very comfortable, while the Garia Plus package 

comes with interior light, windshield wiper/washer  

system and heated windshield.

www.garia.com
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At Mangais you can enjoy the venue’s restaurant (the 

construction of a second restaurant is the final stages), 

the bungalows, take a dip in the pool, go horse riding and 

on boat trips. Construction on a five-star hotel is set to 

begin, as well as on the second 18-hole golf course. The 

third course, also 18-holes, as well as the construction of 

two more hotels, is planned for later still.

No Mangais é possível usufruir do restaurante do local 

(a construção de um segundo restaurante está na fase 

final), dos bungalows, dar um mergulho na piscina, fazer 

passeios a cavalo e de barco. Em breve deverá iniciar-se 

a construção de um hotel de cinco estrelas, bem como do 

segundo campo de golfe de 18 buracos. O terceiro campo, 

também com 18 buracos, bem como a construção de mais 

dois hotéis, ficará para mais tarde.



voLvo GoLF CHAMpIoNs

Uma semana depois de sair vitorioso do Joburg Open, em 

Joanesburgo, o jogador profissional da Callaway, Branden 

Grace voltou a alcançar o triunfo no Volvo Golf Champions 

que se realizou de 19 a 22 de janeiro no campo de golfe  

sul-africano The Links at Fancourt.

Com apenas 23 anos, o jovem da África do Sul bateu os 

seus compatriotas veteranos, Ernie Els e Retief Goosen, 

depois de estarem os três empatados com 12 abaixo do 

par, num playoff com um birdie no primeiro buraco.

As duas vitórias nas provas do European Tour catapul-

taram Branden Grace para o Top 100 do Ranking Oficial 

Mundial de Golfe e tornaram-no no sexto jogador da  

história do golfe a vencer os dois primeiros torneios  

do Tour. Grace afirmou estar em êxtase e que «foi um  

sonho ganhar este evento. Os agradecimentos devem 

ir também para a Callaway que me acompanha há al-

gum tempo. Têm sido fantásticos e o seu equipamento é  

simplesmente inacreditável».

Graças a estes troféus, o sul-africano, nascido em Pretória, 

continua a sua participação no European Tour, tendo  

assim garantido um lugar no Bridgestone Invitational (de 1 

a 5 de agosto 2012), no WGC – HSBC Champions (de 1 a 4 de 

novembro 2012) e no Volvo Golf Champions de 2013.

A week after taking victory in the Joburg Open in  

Johannesburg, Callaway’s professional player, Branden 

Grace returned to winning form in the Volvo Golf Champi-

ons, held between January 19th and 22nd at South African 

golf course The Links at Fancourt .

At only 23 years of age, the young South African beat his 

veteran countrymen, Ernie Els and Retief Goosen, in a 

playoff with a birdie on the first hole after the three had 

been tied on 12 under par. 

The two victories on the European Tour have catapulted 

Branden Grace into the Top 100 of the Official World Golf 

Ranking and made him the sixth player in golf history to 

win the first two tournaments on the Tour.

Grace said he was ecstatic and that «it was a dream to 

win this event. Thanks must also go to Callaway, which 

has been supporting me for some time. They have been  

fantastic and their equipment is just unbelievable.»

Thanks to these trophies, the South African, born in  

Pretoria, continues his participation in the European 

Tour, having thus secured a place in the Bridgestone  

Invitational (August 1st to 5th, 2012), the WGC - HSBC 

Champions (November 1st to 4th 2012) and in the Volvo 

Golf Champions 2013.
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nuno caMpino
Assuming his new role since December 1st, 2011, Nuno 

Campino is the new national golf coach, taking over from 

Sebastian Gil.

Manuel Agrellos, president of the Portuguese Golf  

Federation (PGF), stressed that the choice of Nuno Campino 

was a natural one since he «has a good technical back-

ground and has the added advantage of knowing how the 

teams work as a player, so he seems be the person with the 

ideal profile to take the lead in high-performance golf. ».

In terms of training, Nuno Campino is a Level III coach of 

the Portuguese PGA and has also attended the TPI course 

(Titleist Performance Institute) Level I, as well as Juniors 

Level II.

At 35 the former national amateur and professional 

champion sees his work recognized in this sport in which he 

has always stood out.

No exercício das suas funções desde 1 de dezembro de 

2011, Nuno Campino é o novo treinador nacional de golfe, 

sucedendo a Sebastião Gil. 

Manuel Agrellos, presidente da Federação Portuguesa 

de Golfe (FPG), destacou que a escolha de Nuno Campino 

foi natural uma vez que ele «tem uma boa formação 

técnica e possui a vantagem suplementar de  

conhecer o trabalho das seleções como jogador, pelo que 

nos parece ser a pessoa com o perfil ideal para liderar o 

golfe de alto rendimento.».

Em termos de formação, Nuno Campino é treinador de 

Nível III da PGA de Portugal e também fez o curso do TPI 

(Titleist Performance Institute) Nível I, bem como o Nível 

II de Juniores.

O antigo campeão nacional amador e de profissionais 

vê aos 35 anos reconhecido o seu trabalho ao serviço da  

modalidade desportiva na qual sempre se diferençou. 
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Ladies international championship of Portugal
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caMpeonato 
internacional 

de portuGal de 
senHoras

Between January 26 and 29, Montado Hotel & Golf  

Resort golf course, located in Palmela, near Setúbal, 

hosted the 82nd edition of the Ladies International  

Championship of Portugal.

Right from the very first shot the tournament was led 

by German Roberta Roeller, who won the event with a 

three strokes leader over the winner of the event in 2011, 

Irish player Leona Maguire.

At just 18 years of age, the young Roeller managed 283 

strokes, five under the course’s par 72.

Maguire, currently number eight in the World Amateur 

Golf Ranking, Ladies, took second place with 286 strokes, 

while French Perrine Decalour took third place with  

290 strokes.

Susana Mendes Ribeiro was the only Portuguese player 

to manage to make the cut, finishing in 40th place with 

309 strokes.

O campo de golfe do Montado Hotel & Golf Resort, situ-

ado em Palmela, próximo de Setúbal, acolheu de 26 a 29 

de janeiro a 82.ª edição do Campeonato Internacional de 

Portugal de Senhoras.

Desde a primeira tacada que o torneio foi liderado pela 

alemã Roberta Roeller que ganhou com três pancadas de 

vantagem sobre a vencedora da prova de 2011, a irlandesa 

Leona Maguire.

Com apenas 18 anos, a jovem Roeller totalizou 283 pan-

cadas, cinco abaixo do Par 72 do campo.

Maguire, atual número oito do Ranking Mundial de  

Golfe Amador, Senhoras, ficou no segundo posto com 286 

shots e a francesa Perrine Decalour alcançou o terceiro 

lugar com 290 pancadas.

Susana Mendes Ribeiro foi a única portuguesa que con-

seguiu passar o cut, terminando o torneio na 40.ª posição 

com 309 pancadas.
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