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Colorir o verão Colouring the summer

vamos colorir o verão! Nesta edição que agora folheia, 

pintamos São tomé e Príncipe de cacau e de café e im-

pregnamo-lo do verde mais verde de que há memória. do 

vietname trazemos-lhe uma paleta com todas as cores da 

natureza, materializadas num resort que arrebata todos 

os sentidos. desenhamos uma ilha em pleno mar das 

caraíbas e matizamo-la com tons de areia fina, jardins 

tropicais e águas de cristal. 

Saciamos o palato com os tons dos produtos da estação 

e com o ‘espírito’ dos vinhos.

A arquitetura e o design terão as cores que o leitor quiser, 

se seguir as nossas propostas e fizer delas um sonho a ser 

concretizado.

de verde a água, os campos de golfe; de azul o céu. e, ao 

longo destas páginas, há pinceladas de ideias, de ideais, 

movidas pelas mãos de personalidades que se destacam 

no mundo atual. 

vamos colorir o verão e colorir a sua vida!

let’s colour the summer! in the issue you hold in your 

hands right now, we’re painting São tomé and Príncipe in 

shades of cocoa and coffee and soaking it with the greenest 

of greens imaginable. from vietnam we bring you a pal-

ette of all the colours of nature, materialised in a resort that 

delights the senses. we have drawn an island in the middle 

of the caribbean Sea and tinted it with hues of fine sand, 

tropical gardens and crystal-clear waters.

we satisfy the palate with tinges of seasonal products 

and with the ‘spirit’ of wines. 

Architecture and design will have the colour readers wish 

of them, if they follow our suggestions and make of them a 

dream to come true.

from water to green, and golf courses; from blue the sky. 

And, throughout these pages, there are daubs of ideas, ideas 

painted by the hands of personalities that stand out in 

today’s world.

let’s colour the summer and colour your life!

Maria aMélia Pires
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A perícia da mestre relojoeira Zenith volta mais uma vez 

a revelar-se no relógio feminino Zenith Star Open numa 

verdadeira ode à mulher.

o seu encantador feitio de almofada teme uma delicada 

abertura em forma de coração que deixa brilhar o movimen-

to mecânico de corda automática, o calibre el Primero 4062.

disponível em três versões: aço cravado com 28 brilhantes 

vvS de cerca de 0,17 quilates, ouro rosa com 63 brilhantes 

vvS de cerca de 0,27 quilates e ouro rosa com 263 brilhan-

tes vvS de 1,57 quilates, vêm com uma pulseira em pele de 

crocodilo e mostrador em madrepérola ou guilloché, con-

soante os modelos. 

Zenith Star Open

The skill of master watchmaker Zenith is once again re-

vealed in the lady’s watch Zenith Star Open in a veritable 

ode to women.

its charming cushion shape has a delicate heart shaped 

opening, allowing the calibre el Primero 4062 mechanical 

movement with automatic winding to shine through.

Available in three versions: steel set with 28 vvS brilliant- 

-cut diamonds totalling about 0.17 carats; rose gold with 

63 vvS brilliant-cut diamonds totalling about 0.27 carats; 

rose gold with 263 vvS brilliant-cut diamonds totalling 

about 1.57 carats. The watch comes with a crocodile leather 

strap and mother-of-pearl or guilloché dial, depending 

on the model.

\\news

A capital francesa foi eleita para acolher a primeira loja 

oficial bmw. com 800 m², o novo espaço bmw, localizado 

na Avenida george v, assinala um novo posicionamento 

da marca que pretende levar a cabo o Future Retail. este 

novo programa tem como objetivos aumentar o número 

de contacto com os clientes, aumentar os serviços e bene-

fícios disponibilizados e melhorar a experiência comercial, 

vendo de perto os novos modelos bmw e mini. 

depois de Paris, a bmw espera continuar a implementar 

este novo projeto no reino unido, china e holanda. 

BMW GeOrGe V

The french capital was chosen as the home of the first 

official bmw shop. with 800 m², the new bmw space, lo-

cated on Avenue george v, marks a new positioning for 

the brand, which aims to carry out Future Retail. This new 

programme aims to increase the amount of contact with 

customers, increase services and benefits available and 

improve the shopping experience, looking closely at the 

new bmw and mini models.

After Paris, bmw hopes to continue to implement this new 

project in the uK, china and holland.

Após o sucesso do lançamento das edições europa e África, 

a Villas&Golfe lançou em julho de 2012 o seu primeiro nú-

mero exclusivamente dedicado à rússia. A Villas&Golfe 

russia edition (em russo e inglês) foi recebida com um 

enorme entusiasmo pelos leitores russos do segmento de 

topo a que se destina, passando a ser publicada bimes- 

tralmente. mantendo o seu conceito original, a Villas&Golfe 

russia edition debruça-se sobre o melhor das últimas ten-

dências e novidades do universo da arte, dos negócios, do 

golfe, da moda, passando pelos melhores destinos, carros, 

iates e jatos, sempre com especial enfoque na cultura russa.

VillaS&GOlfe ruSSia editiOn

After the successful launch of its europe and Africa edi-

tions, Villas&Golfe launched its first issue devoted exclu-

sively to russia in July 2012. The Villas&Golfe russia edition 

(in russian and english) was received with great enthusi-

asm by russian readers from the high-end segment for 

which it is intended, and it will now be published every 

two months. Sticking to its original concept, Villas&Golfe 

russia edition focuses on the best of the latest trends 

and news from the art, business, golf, and fashion worlds, 

checking out the best destinations, cars, yachts and jets, 

always with particular attention to russian culture.
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tão simples, mas tão útil, a caladorf reinventou um clás-

sico, dando assim uma elegância singular à tradicio- 

nal calçadeira.

feita artesanalmente em fibra de carbono, demora cerca 

de um mês para estar concluída. existem cinco mode-

los disponíveis, sendo que cada calçadeira é apresentada 

numa caixa de luxo e acompanhada por um saco de tecido 

que facilita o seu transporte. 

CaladOrf

So simple, yet so useful, caladorf has reinvented a classic, 

thus giving unique elegance to the traditional shoehorn.

handcrafted from carbon fibre, it takes about a month 

to complete. There are five models available, with each 

shoehorn presented in a luxury box and accompanied by a 

cloth bag for easy transport.

desde 1895 que a beleza de veneza acolhe, de dois em dois 

anos, a exposição internacional de arte da cidade. este 

ano celebra-se a 13ª exibição internacional de Arquitetura, 

que este ano se baseia no tema Common Ground (espaço 

comum), explorando a arte de organizar o espaço que 

todos partilhamos. Patente até 25 de novembro, há ainda 

a destacar o 69º festival de cinema de veneza. 

Bienal de VeneZa

ever since 1895 the beauty of venice welcomes, every 

two years, this international art exhibition in the city. 2012 

marks the 13th international Architecture exhibition, which 

this year is based on the theme Common Ground, exploring 

the art of organising space, which we all share. open until 

November 25th, another highlight of the event is the 69th 

venice film festival.

São 552 páginas por entre as quais podemos viajar por 

londres. London, Portrait of a City é a mais recente edição 

da taschen e que, pela mão de reuel golden, reúne algumas 

das mais belas fotografias da capital inglesa, retratando 

pessoas, locais emblemáticos e histórias inéditas desde a 

londres vitoriana, passando pelos anos 60, pela era Punk 

até chegar aos dias de hoje, com os recentes Jogos olímpicos 

de 2012. uma viagem épica para quem quer descobrir ou 

recordar a inigualável cidade de londres.  

They are 552 pages through which to take a trip through 

london. London, Portrait of a City is the latest release from 

taschen and which, thanks to reuel golden, gathers some 

of the most beautiful photographs of the british capital, de-

picting people, emblematic sites and unprecedented sto-

ries from victorian london, through the 60s, or the Punk 

era right up to the present day, with the recent 2012 olympic 

games. An epic journey for anyone wanting to discover or 

recall the incomparable city of london.

lOndOn, pOrtrait Of a City

John Hinde Collection © elmar ludwig. Traffic policeman at work near st Paul’s Cathedral, c. mid 1960s.

© Giulio squillacciotti, Cortesia la Biennale di Venezia
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A van cleef & Arpels abre as portas da sua nova coleção de 

alta joalharia Palais de la Chance™. vários símbolos da sor-

te, recolhidos entre o céu, a terra e os sete mares, compõem 

as três linhas da coleção: Your lucky star, Lucky Legends e 

Lucky-Charm nature. desta última destaca-se o conjunto 

Hirondelles cujo colar em ouro branco, diamantes, esme-

raldas, ónix, laca preta, pérolas cinzentas e uma esmeralda 

rosa de 19,59 carates se inspira no voo das andorinhas.

palaiS de la ChanCe

van cleef & Arpels opens the doors on its new fine jewel-

lery collection - Palais de la Chance™. various lucky sym-

bols, collected between heaven, earth and the seven seas, 

make up the three ranges of the collection: Your lucky star, 

Lucky Legends and Lucky-Charm Nature. A highlight of 

the latter is the hirondelles set, including the necklace in 

white gold, diamonds, emeralds, onyx, black lacquer, gray 

pearls and a 19.59-carat pink emerald, inspired by the 

flight of swallows.

© Van Cleef & arpels
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Presente em abundância no lamborghini Aventador 

lP700-4, a leveza e resistência da fibra de carbono é ex-

pandida de forma consistente para todos os elementos da 

carroçaria do modelo Mansory Carbonado.

limitado a apenas seis exemplares, este novo automóvel 

torna-se num verdadeiro diamante negro das estradas 

ao ser baseado no design facetado e aerodinâmico do 

Aventador. tem uma velocidade máxima superior ao do 

veículo base: 355km/h e acelera dos 0 aos 100km/h em 

apenas 2,8 segundos. 

ManSOry CarBOnadO

Present in abundance in the lamborghini Aventador 

lP700-4, the lightness and strength of carbon fibre is ex-

panded consistently to all parts of the bodywork of the 

Mansory Carbonado model.

limited to only six units, this new car becomes a true black 

diamond of the road havinf been based on the faceted and 

aerodynamic design of the Aventador. it has a top speed 

higher than the basic vehicle: 355 km/h and accelerates 

from 0 to 100 km/h in just 2.8 seconds.

dez quartos, seis bares, 14 casas de banho, uma sala de ci-

nema 3d, pátios de pedra e jardins interiores, uma piscina 

e um ginásio compõem a indian creek residence, uma 

mansão situada na exclusiva baía de byscane que detém 

32 propriedades de luxo, um campo de golfe e um clube 

privado em miami beach, florida.

Projetada pelo arquiteto rene gonzalez, esta moderna villa 

foi vendida por 47 milhões de dólares, um novo recorde no 

mercado de residências de luxo da cidade. 

indian Creek reSidenCe

ten bedrooms, six bars, 14 bathrooms, a 3d home cinema, 

stone courtyards and indoor gardens, a pool and a gym, 

all make up the indian creek residence, a mansion lo-

cated in the exclusive bay of byscane, which features 32 

luxury properties, a golf course and a private club in miami 

beach, florida.

designed by architect rene gonzalez, this modern villa 

sold for 47 million dollars, a new record for the city’s luxury 

homes market.

© luis Travieso
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misterioso, assimétrico e escultural… este é o mais recen-

te projeto de Zaha hadid, solicitado pelo colecionador de 

arte americano Kenny Schachter rove. um barco, de tons 

negros, com cerca de sete metros e meio de comprimento, 

com capacidade para oito pessoas e um poderoso motor 

de 1 x220 hP mercruiser.

circunscrito a 12 unidades e quatro protótipos, o Z Boat, fabri-

cado em fibra de vidro e de carbono, irá começar a ser cons-

truído no início de 2013 pela empresa francesa Shoreteam. 

Z BOat

mysterious, asymmetrical and sculptural... This is the latest 

project by Zaha hadid, requested by American art collector 

Kenny Schachter rove. A boat, in shades of black, about 

seven and a half metres long, with room for eight people 

and a powerful 1 x220 hP mercruiser motor.

limited to 12 units and four prototypes, the Z Boat, made 

of fibreglass and carbon fibre, will start being built by the 

french company Shoreteam in early 2013.

© Courtesy of Zaha Hadid architects/Kenny schachter-rOVe
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Manuel Pinto 
da Costa

«São Tomé e Príncipe é um país de oportunidades»
«São Tomé and Príncipe is a country of opportunities»

his name will forever be associated with the history of 

the independence of São tomé and Príncipe. Apart from 

having been the leader of the liberation movement in his 

country - the mlStP - manuel Pinto da costa was the first 

president of São tomé, in 1975. After 15 years as president 

he returned in 2011 with the aim of «eradicating poverty» 

and «ensuring the political stability» of the country. Ac-

tually, this is a wish he has held since his youth, when he 

decided to ditch medicine and opted for economics. he did 

so because he believed, as he still does, he was able to con-

tribute actively to making São tomé and Príncipe a coun-

try «with a future».

o seu nome ficará para sempre associado à história 

da independência de São tomé e Príncipe. Para além de 

ter sido líder do movimento de libertação do seu país - o 

mlStP -, manuel Pinto da costa foi o primeiro presidente 

de São tomé, em 1975. Após 15 anos na presidência, e 

2011 voltou com o propósito de «erradicar a pobreza» e 

«assegurar a estabilidade política» do país. Na verdade, 

este é um desejo que vem já da sua juventude, quando 

decidiu abandonar medicina e optou por economia. fê-

-lo porque acreditava, como agora, poder contribuir ati-

vamente para tornar São tomé e Príncipe num país 

«de futuro». 

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY 1 ,2,7 © MaNUel TeiXeira   3,4,5,6 © aBel aNDraDe

GraNDe eNTreVisTa \\ GreaT iNTerVieW
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you returned to the presidency of são tomé and Príncipe 

a year ago, with the aim of eradicating poverty, corruption 

and political instability in the country. What have man-

aged to achieve during this year of presidency?

The creation of conditions to ensure political stability has 

been one of the main strategic goals i have set for myself 

this mandate. This represents a radical break with the re-

cent past, as, ever since the introduction of the multiparty 

democracy regime in 1991, a process in which São tomé 

and Príncipe is proud to have been a pioneer in Africa, a 

legislative term has never been served to its end, and in a 

little over 20 years the country has had 14 governments.

i have been strongly committed to strengthening demo-

cratic institutions through peacefully promoting coop-

eration, honest and loyal, between government bodies, as 

well as restoring the credibility of the state and public trust 

in politics.

The government led by 

trovoada spoke of a new 

plan to eradicate poverty 

that will be implemented 

between 2012 and 2016. 

do you know of this plan?

There have been vari-

ous plans, the implemen-

tation of which has yet to 

have the success hoped 

for. two out of three São 

toméans still live below 

the poverty line and that 

is unacceptable. There may be many plans, but to achieve 

the goals we want to achieve political powers and civil so-

ciety need to be sufficiently mobilised.

angola was the chosen destination for your first official 

visit abroad. you have since visited equatorial Guinea and 

Portugal. are these three countries strategic partners for 

são tomé and Príncipe?

Portugal is São tomé and Príncipe’s main trading partner; 

the two countries have developed exemplary ties in sec-

tors such as education and health. There are partnerships 

with Angola in key sectors such as energy and transport, 

and structuring investments in infrastructure, such as the 

extension of the airport.

we have historical ties with equatorial guinea. we must 

not forget that the country was once a Portuguese colony. 

At one point there was a Portuguese king who thought he 

should give a wedding gift to a Spanish prince and ended 

up giving the island of fernando Pó. And during the co-

lonial era relations between equatorial guinea, fernando 

Pó and São tomé and Príncipe were very close. we have 

Voltou à presidência de são tomé e Príncipe há um ano, 

com o propósito de erradicar a pobreza, a corrupção e a 

instabilidade política no país. o que conseguiu fazer durante 

este ano de presidência?

A criação de condições para assegurar a estabilidade 

política tem sido um dos principais objetivos estratégicos a 

que me propus para este mandato. tal representa um corte 

radical com o passado recente, uma vez que, desde a ins-

tauração do regime democrático multipartidário em 1991, 

processo em que São tomé e Príncipe se orgulha de ter sido 

pioneiro em África, nunca foi cumprida uma legislatura e 

em pouco mais de 20 anos o país teve 14 governos.

tenho-me empenhado fortemente no reforço das ins-

tituições democráticas através de uma aposta serena na 

cooperação, franca e leal, entre órgãos de soberania, bem 

como em restaurar a credibilidade do estado e a confiança 

dos cidadãos na política.

o Governo liderado por 

trovoada falou de um 

novo plano de erradicação 

da pobreza que será 

implementado entre 2012 

e 2016. Conhece o plano?  

têm existido vários 

planos, cuja execução não 

teve ainda o sucesso que 

se preconizava. dois em 

cada três santomenses 

continuam a viver abai-

xo do limiar da pobreza e 

isso é inaceitável. Pode haver muitos planos, mas para che- 

garmos aos objetivos que se pretendem atingir é necessário 

que as forças políticas e a sociedade civil estejam suficien-

temente mobilizadas. 

angola foi o destino escolhido para a sua primeira visita 

oficial ao estrangeiro. entretanto, visitou a Guiné equatorial 

e Portugal. estes três países são os parceiros estratégicos de 

são tomé e Príncipe?

Portugal é o principal parceiro comercial de São tomé e 

Príncipe, os dois países têm desenvolvido uma cooperação 

exemplar em setores como a educação e a saúde. com 

Angola existem parcerias em setores chave como a ener-

gia e os transportes, e investimentos estruturantes em in-

fraestruturas, como a ampliação do aeroporto. 

com a guiné equatorial temos laços históricos. é pre-

ciso não esquecer que o país foi em tempos uma colónia 

portuguesa. A dada altura houve um rei português que 

achou que deveria dar uma prenda de casamento a um 

príncipe espanhol e acabou por dar a ilha de fernando Pó. e 

durante o tempo colonial as relações entre guiné equatorial, 

«Temos que evitar a chamada 
‘maldição’ do petróleo e colocar as 

receitas da sua exploração ao serviço 
do grande desígnio nacional que é a 

erradicação da pobreza.»\\ «We have 
to avoid the so called ‘curse’ of oil, and 

put the proceeds of its production at 
the service of that great national goal, 
which is the eradication of poverty.»
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fernando Pó e São tomé e Príncipe eram muito estreitas. 

temos que aproveitar esse facto para consolidar as relações 

entre dois dos países mais pequenos do golfo da guiné, 

mas que podem ser uma referência.

nesta sua última visita a Portugal foi aprovado o Programa 

de Cooperação 2012-2015, que pretende que a colaboração 

entre os dois países vá para além das áreas tradicionais da 

saúde e educação, e passe a incluir o empreendedorismo, 

o desenvolvimento empresarial e a capacitação científica. 

existem projetos específicos para estas áreas?

o novo programa de cooperação celebrado com Portugal 

mantém o volume de investimento em relação ao ante-

rior. é um esforço considerável que merece o nosso reco- 

nhecimento atendendo à situação de crise na europa e as 

suas consequências na economia portuguesa. tive opor-

tunidade de estar com a Associação industrial Portuguesa 

e vi que há possibilidades de cooperação. São tomé e 

Príncipe está no golfo da guiné, pode ser utilizado como uma 

plataforma importante que permitirá aproveitar esse grande 

mercado de 300 milhões de pessoas. o país tem condi-

ções extraordinárias para, com uma boa governação, poder 

atrair investidores na área de representação de serviços 

de todo o tipo. existiram roças no tempo colonial. essas ro-

ças têm infraestruturas que aproveitadas podem prestar 

to take advantage of this fact to consolidate relations 

between two of the smallest countries of the gulf of guinea, 

but that can be a highlight of it.

in your last visit to Portugal the 2012-2015 Cooperation 

Programme was approved, which aims for collaboration 

between the two countries to go beyond the traditional ar-

eas of health and education, and to include entrepreneuri-

alism, business development and scientific training. are 

there specific projects for these areas?

The new cooperation programme signed with Portugal 

upholds the same volume of investment as the previous 

one. This is considerable effort that deserves our recognition 

given the crisis in europe and its impact on the Portuguese 

economy. i had the chance to meet up with the Portuguese 

industrial Association and i saw that cooperation opportu-

nities exist. São tomé and Príncipe is in the gulf of guinea; 

it can be used as an important platform that will take ad-

vantage of this huge market of 300 million people. The 

country has extraordinary conditions for it, with good gov-

ernance, to attract investors in the area of representing 

services of all kinds. There were plantations in colonial 

times. These plantations have the infrastructure that could 

be used to provide tourism services of the highest qual-

ity. i doubt that such original infrastructure can be found 

serviços turísticos de primeira qualidade. duvido que a ní-

vel de quase todos os países africanos haja infraestruturas 

tão originais. temos plantas e animais que não existem 

em mais nenhuma parte do mundo. o ossobô, por exem-

plo, é um pássaro que só existe em São tomé, e não é por 

acaso que uNeSco classificou o Príncipe como Património 

biológico da humanidade.  

Qual será a solução para atrair mais investimento e fixar 

investidores em são tomé e Príncipe?

o país oferece condições de investimento que cons-

tituem mais-valias a ter em conta em relação aos seus 

vizinhos. um regime político consolidado, coesão social, 

baixíssimos índices de criminalidade e um forte em-

penhamento político para incentivar e facilitar o inves- 

timento estrangeiro. São tomé e Príncipe tem condições 

turísticas únicas que o levam a ser conhecido internacio-

nalmente como as ‘ilhas maravilhosas’. estou convencido 

que é um país de oportunidades e uma aposta segura no 

futuro. com reformas estruturais em setores chave como 

o da justiça e com estabilidade política é possível tornar o 

país ainda mais atrativo.

o Governo de trovoada disse querer atingir os 25 mil 

visitantes em 2014. Como é que o país está a ser preparado 

para este aumento no turismo?

estão a ser feitos investimentos em vários domínios. Na 

rede viária, vai ser concluída a remodelação da estrada que 

liga a cidade de São tomé ao Sul da ilha, por exemplo. Na 

área da saúde, o hospital central estará brevemente equi-

pado com um novo serviço de urgência. o aeroporto está 

também a sofrer uma intervenção muito importante com 

a ampliação da sua pista e da sua aerogare.

estão a ser feitos investimentos em vários domínios. 

Na rede viária, vai ser concluída a remodelação da estrada 

que liga a cidade de São tomé ao Sul da ilha, por exemplo. 

Na área da saúde, o hospital central estará brevemente 

anywhere else in Africa. we have plants and animals that do 

not exist anywhere else in the world. The ossobô, for example, 

is a bird that only exists in São tomé, and it is no coincidence 

that uNeSco classified Príncipe as a world heritage Site.

What will be the solution to attract more investment and 

secure investors in são tomé and Príncipe?

The country offers investment conditions that con-

stitute advantages to consider when compared with its 

neighbours. A consolidated political regime, social cohe-

sion, very low crime rates and a strong political commit-

ment to encourage and facilitate foreign investment. São 

tomé and Príncipe has unique tourism conditions, which 

means that it is known internationally as the ‘wonderful 

islands’. i am convinced that it is a country of opportunities 

and a safe bet for the future. with structural reforms in key 

sectors such as justice and with political stability, it is pos-

sible to make the country even more attractive.

The trovoada government said it wanted to reach 25 

million visitors in 2014. how is the country being prepared 

for this increase in tourism?

investments are being made in several areas. within the 

road network, for example, the complete refurbishment of 

the road connecting the city of Sáo tomé to the south of 

the island will be completed. in terms of health, the central 

hospital will soon feature a new casualty department. The 

airport is also undergoing very important works with the 

extension of its runway and its terminal.

however, these measures will be insufficient if there is a 

strong awareness of national political powers concerning 

the strategic importance of the development of civil avia-

tion. economic development is impossible in an island re-

gion such as São tomé and Príncipe without suitable re-

gional and international routes. Necessary measures for 

the restructuring and defining of the development strat-

egy of the national airline, StP Airways, are long overdue.
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Will oil production in são tomé begin in 2014/2015?

At all costs we have to avoid the so called ‘curse’ of oil, 

and put the proceeds of its production at the service of that 

great national goal, which is the eradication of poverty. The 

key behind oil revenue reaching everyone and for it to be 

equitably distributed is transparency and i can assure you 

that i am firmly committed to ensuring that this happens. 

As for the early production phase, either in 2014 or 2015, we 

can’t just sit about, waiting for the oil. A great deal of work 

will always be needed, with or without oil.

you were the first elected president of são tomé and 

Príncipe after the country’s independence. since then you 

have always been part of politics. has it always been your 

goal, even when you were an economics student in berlin?

my desire as a student was not to be a politician. i com-

pleted my schooling in Portugal and wanted to study 

medicine. in berlin i changed my mind, because i became 

convinced that as an economist i could make a greater 

contribution to solving the problems of my country.

in 2011 you released your first book, Terra Firme, in 

which you have left a part of your soul, wouldn’t you say?

A little, yes. i talk a little about my experience during the 

liberation process. The message i wanted to convey was 

that of inclusive politics. we need to join forces, respect 

differences, achieve consensus and above all give great 

importance to civil society, because in the case of São 

tomé and Príncipe, political parties are important pillars of 

democracy, but we may run the risk of living a society en-

slaved by political parties.

o meu desejo quando era estudante não era ser políti-

co. fiz o liceu em Portugal e queria entrar para a faculdade 

de medicina. em berlim mudei de ideias, porque fiquei 

convencido de que como economista poderia dar uma 

maior contribuição para resolver os problemas do meu país.

em 2011 lançou o seu primeiro livro, Terra Firme, onde 

deixou um pouco da sua alma, não é verdade?

um pouco, sim. conto um pouco da minha experiência 

durante o processo de libertação. A mensagem que quis 

transmitir foi a de política inclusiva. temos necessidade 

de congregar forças, respeitar as diferenças, encontrar a 

consensualidade e, sobretudo, dar uma importância mui-

to grande à sociedade civil, porque no caso de São tomé e 

Príncipe os partidos políticos são pilares importantes da 

democracia, mas podemos correr o risco de viver numa 

sociedade escravizada pelos partidos políticos.

Como assim?

No caso de São tomé e Príncipe, a sociedade civil não 

está devidamente organizada e estruturada. ela tem o di-

reito de estar em condições de poder participar nas deci-

sões que dizem respeito a todo o país. mas só com educação 

as pessoas terão capacidade de trabalhar a informação 

que recebem, de tomar decisões em função de coisas obje-

tivas, sem serem manipuladas por partidos políticos e em 

função de interesses partidários. 

a escrita é um dos seus passatempos?

gosto de escrever. tenho muita coisa escrita, mas 

não publicada. 

na área da política ou tem também romances e poesia?

escrevi poesia quando tinha os meus 20 anos. mas essa 

poesia, até hoje, só foi lida por mim e não penso publicá-la. 

Vive num dos países mais abençoados do mundo, que 

apesar de ter algumas carências, tem também florestas 

virgens e praias imaculadas e quase desertas. é isto o luxo, 

para si?

São tomé e Príncipe será um verdadeiro luxo no dia em 

que erradicarmos a pobreza e resolvermos o problema do 

desemprego. Será um luxo quando eu tiver garantias que 

os serviços de saúde são capazes de atender às necessi-

dades de toda a população. 

Semana passada encontrei-me com alguns santomenses 

que vieram para Portugal fazer hemodiálise. As condições 

em São tomé e Príncipe não lhes permitem ter tratamento 

lá. chegam a lisboa e são seres humanos que vêm e já não 

têm esperança de regressar ao seu país. isto é monstruoso!

estas condições preenchidas em São tomé e Príncipe 

contribuiriam bastante para fazer de mim um homem feliz.

What do you mean?

in the case of São tomé and Príncipe, civil society is not 

properly organised and structured. it has the right to be in a 

position to be able to participate in decisions that concern the 

entire country. but only with education will people be able to 

understand the information they receive, to make decisions 

on the basis of objective things, without being manipulated 

by political parties and according to party interests.

is writing one of your hobbies?

i like to write. i have written much, but not published it.

about politics, or do you also have novels and poetry?

i wrote poetry when i was 20. but this poetry, until now, 

has only been read by me and i am not thinking about 

publishing it.

you live in one of the most blessed countries in the 

world, which despite having some shortcomings, also has 

virgin forests and pristine, almost deserted beaches. is 

that luxury for you?

São tomé and Príncipe will be a true luxury on the 

day that we eradicate poverty and solve the unemploy-

ment problem. it will be a luxury when i have assurances 

that health services are able to meet the needs of the 

entire population.

last week i met with some São toméans who came to 

Portugal to undergo haemodialysis. The conditions in São 

tomé and Príncipe do not allow them to be treated there. 

They arrive in lisbon and they are human beings who 

come and have no hope of ever returning to their country. 

This is monstrous!

if these conditions were met in São tomé and Príncipe it 

would help greatly to make me a happy man.

equipado com um novo serviço de urgência. o aeroporto 

está também a sofrer uma intervenção muito importante 

com a ampliação da sua pista e da sua aerogare.

Porém, estas medidas serão insuficientes se não houver 

uma forte consciencialização do poder político nacional 

sobre a importância estratégica do desenvolvimento da 

aviação civil. é impossível o desenvolvimento económico 

de uma região insular como São tomé e Príncipe sem li-

gações aéreas regionais e internacionais adequadas. tar-

dam as medidas necessárias à reestruturação e definição 

da estratégia de desenvolvimento da companhia aérea de 

bandeira do país, a StP Airways.

a exploração do petróleo em são tomé arrancará em 

2014/2015?

temos que evitar a todo o custo a chamada ‘maldição’ do 

petróleo e colocar as receitas da sua exploração ao serviço 

do grande desígnio nacional que é a erradicação da pobreza. 

A chave para que os rendimentos do petróleo cheguem a 

todos e sejam equitativamente distribuídos é a transpa-

rência e posso garantir-lhe que estou firmemente empe-

nhado em assegurar que tal aconteça. Quanto ao início da 

fase de exploração, seja em 2014 ou em 2015, não podemos 

ficar de braços cruzados à espera do petróleo. com ou sem 

petróleo será sempre necessário muito trabalho. 

Foi o primeiro presidente eleito de são tomé e Príncipe 

após a independência do país. desde então tem estado 

sempre ligado à política. ela esteve sempre nos seus 

horizontes, mesmo quando era um estudante de economia 

em berlim?

«Os partidos políticos 
são pilares importantes 

da democracia, mas 
podemos correr o risco 

de viver numa sociedade 
escravizada pelos partidos 

políticos.» \\ «Political 
parties are important 

pillars of democracy, but 
we may run the risk of 

living a society enslaved by 
political parties.»
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loyal to its course of action, almost capable of creating 

a trademark style of architecture, the uruguayan practice 

martin gomes Arquitectos continues to stick vehemently 

to its principles, which consist of the ultimate contextuali-

sation of their projects into the surrounding landscape.

The Pura vida private residence, located in São vicente, 

Punta del este, in the south of uruguay, is one of the exam-

ples that clearly proves the principles of the design studio.

facing one of the most famous coastal areas of the world 

and one of the most charming in all of latin America, with 

ocean beaches (Atlantic ocean) and river beaches (río de la 

Plata), the house presents a fascinating façade textured with 

local stone, which can be seen from a trail lost in the wild.

fiel à sua linha de ação, quase capaz de criar uma  

marca identitária na sua forma de arquitecturar, o gabi-

nete uruguaiano martin gomez Arquitetos continua a 

manter veementemente um dos grandes princípios que 

consiste na contextualização máxima das suas obras na  

paisagem envolvente. 

A residência particular Pura vida, situada em São vicente,  

Punta del este, no sul do uruguai, é um dos exemplos que 

garante com veracidade os princípios do ateliê.

voltada para uma das mais famosas zonas baleares de 

todo o mundo e das mais charmosas de toda a América 

latina, com praias oceânicas (oceano Atlântico) e de rio 

(rio de Prata), a habitação gera uma surpreendente fachada 
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texturada com pedra local que se visualiza num trilho  

absolutamente selvagem. 

A monumentalidade da casa cria uma atratividade única 

e original com a paisagem na qual o piso térreo, de caráter 

aberto e amplo, tem cerca de 400m², enquanto o primeiro 

andar, conectado através de uma escadaria circular que 

quebra todo o plano arquitetónico, é coberto em madeira, 

facto que enriquece cromaticamente o terraço principal.

em direção a poente, Pura vida abre-se para um jardim 

interno com praça-piscina protegida da maresia por vene-

ras quadrangulares. o bloco central, marcado pela pedra 

autóctone, define ao nível superior duas alas onde se aco-

modam as duas suítes principais de 120m² cada uma. 

virados a sul, os dois quartos dão lugar ao terraço supe-

rior onde se estabelece um aprazível spa, zona lounge para 

descontrair enquanto se admira o fantástico pôr ou nascer 

do sol, onde se pode fazer um churrasco no barbecue ou 

ainda atrever-se a mergulhar para a piscina longitudinal 

que percorre essa frente da habitação.

Simetricamente, no outro lado, fixam-se quartos de 

hóspedes e um deck muito delicioso para relaxar guardado 

pela figura genuína de um budha trazido de bali. 

A importância do módulo central, em pedra, fá-lo fun-

cionar no piso zero como hall de entrada e como acesso a 

mais dois quartos anexados às suítes. 

The monumental nature of the house creates a unique 

and original appeal with the landscape, with an open and 

generous ground floor developing over 400 square metres, 

and a first floor, linked via a circular stairway, which breaks 

the entire architectural plan, which is covered in wood, 

adding to the colour palette of the main terrace.

Pura vida opens up westwards to an inner garden with 

a swimming pool ‘square’, sheltered from the sea air by 

rectangular protections. The central block, marked by native 

stone, defines two wings on the upper level in which we find 

two master suites, each with an area of 120 square metres.

facing south, the two bedrooms lead on to the upper 

terrace, where a pleasant spa has been set up, with lounge 

area for relaxing while admiring the stunning sunset or 

sunrise, and where you can enjoy a barbecue or dare to 

take a dip in the longitudinal swimming pool, which runs 

along this side of the house.

Symmetrically, on the other side, the guest accom-

modation can be found and a very enticing decked area, 

where you can relax while guarded by a genuine buddha 

brought all the way from bali.

The importance of the central module means that it 

functions as an entrance hall to the ground floor and as an 

access to two more bedrooms alongside the suites.

A huge gallery, right along the length of the living room and 
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uma enorme galeria, a todo o comprimento da sala de 

estar e da cozinha, propõe um idílico espaço apropriado 

para ser desfrutado ao ar livre todo o ano, sendo rematado 

em cada extremidade por dois grandes volumes, também 

eles revestidos a pedra de modo a preservar todo o jogo de 

volumes e materiais em todo o projeto. 

Para finalizar, e pensando no prazer pela gastronomia 

que os donos da casa sempre manifestaram, a zona de 

refeições recebeu duas grandes mesas retangulares que, 

juntas, formam uma grande quadrangular, ideal para rece-

ber todos os amigos e convivas que queiram experimentar 

muitas das iguarias preparadas pelos anfitriões na majes-

tosa ilha (quase) industrial que dá apoio a esta área e a toda 

a casa onde reina uma atraente pureza natural.

the kitchen, offers an idyllic space well suited to enjoying 

al fresco living throughout the year, finished off at each 

end with two large volumes, which are also clad with stone 

so as to keep up the interplay of volumes and materials of 

the project as a whole.

to finish it all off, and with the owners’ ongoing pleas-

ure for cooking in mind, the dining area features two large 

rectangular tables, which together form a large rectangle, 

ideal for entertaining friends and guests, and letting them 

sample the many delicacies prepared by their hosts on the 

majestic and (almost) industrial kitchen island supporting 

this area, and this entire house where the allure of natural 

purity is easy to experience.
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Gonçalo
 ribeiro telles

O decano visionário
The visionary doyen  

he has done everything on behalf of the earth. he has 

been a teacher, a landscape designer and also a govern-

ment minister, despite never having renounced his mon-

archist ideals. At the age of 90, gonçalo ribeiro telles en-

sures us he still has many dreams and projects to fulfil, and 

so he promises to continue fighting for the same causes 

as ever: city and regional planning, protection of the 

landscape and the humanisation of space. A force of nature 

in his own right, he just smiles when told that he has lived 

before his time. The secret, he ensures us, lies in «fighting 

for the utopias of the future but always with your feet firmly 

on the ground.»

em nome da terra já fez de tudo. foi professor, arquite-

to paisagista e até ministro na república, apesar de nunca 

ter renegado os ideais monárquicos. Aos 90 anos, gonçalo 

ribeiro telles garante que ainda tem muitos sonhos e pro-

jetos para cumprir, por isso promete continuar a lutar pelas 

mesmas causas de sempre: o ordenamento do território, a 

proteção da paisagem e a humanização do espaço. ele pró-

prio uma força da Natureza, sorri apenas quando lhe dizem 

que viveu antes do tempo. o segredo, garante, é «lutar pe-

las utopias do futuro mas sempre com os pés bem assen-

tes na terra».
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you were born in lisbon, but you like to remember that 

your father had roots in the earth and your mother in the 

sea. is your passion for nature genetic or have you devel-

oped it over time?

everything is genetic, but the truth is that almost without 

realizing it i started really enjoying the countryside and i 

ended up becoming definitively excited about the world 

of agriculture. of course i also had the good fortune of 

entering the first course in landscape design in Portugal, 

a decisive choice for my life because there was a happy 

meeting between my two main interests: architecture and 

the countryside.

you are unanimously considered the father of ecology in 

Portugal, but always made a point of saying that you owe 

this to a university classmate. do you still remember the 

first time you spoke with him on this subject?

yes, it was my university friend eduardo cruz de carvalho,  

who had taken a course in ecology in the united States 

and brought the word back to Portugal. i clearly remember 

that one of the first issues we discussed was the Serra da 

Arrábida mountains.

These conversations were 

very important because 

they made me pay attention 

to the problems of nature 

and its humanization. And 

from there i realized that 

this was what i wanted to do 

in life. i didn’t hesitate a mo-

ment longer.

as a self-confessed monarchist, you held many positions 

in the Republic and you were even a minister. have you ad-

hered to the motto «if you can’t beat them join them»?

No. i joined myself, to serve the country. i think this was 

vital since the country gave me the freedom to have ideas i 

wanted about its notions and its future.

While you held positions of power, but especially in civic 

life, you always drew attention to the problem of bad urban 

and regional planning. Why did nobody listen to you?

firstly, because money and the here and now are very 

powerful. more so than the continuity of things, more than 

generations and even more than countries themselves. in 

addition, the media didn’t agree with me, despite some effort.

do you feel that you have always been ahead of the po-

litical and ruling classes of the country?

in all honesty, i don’t even think about it. it is now true 

that there has been a group of people who were far ahead 

of political thought.

nasceu em lisboa, mas gosta de lembrar que o seu pai 

tinha raízes na terra e a sua mãe no mar. a paixão que tem 

pela natureza é genética ou ganhou-a aos poucos?

tudo é genético, mas a verdade é que quase sem 

dar por ela comecei a gostar muito do campo e acabei 

por me entusiasmar definitivamente pelo mundo da 

agronomia. é claro que também tive a sorte de entrar no 

primeiro curso em Portugal de arquitetura paisagista, uma 

opção determinante para a minha vida porque houve 

um encontro feliz entre dois grandes interesses meus: a 

arquitetura e o campo.

é considerado unanimemente o pai da ecologia em 

Portugal, mas sempre fez questão de dizer que o deve a um 

colega de faculdade. ainda se lembra da primeira vez que 

falou com ele sobre este tema?

Sim, era o meu colega eduardo cruz de carvalho que 

tinha tirado um curso de ecologia nos estados unidos 

e trouxe a palavra para Portugal. lembro-me bem que 

um dos primeiros temas de que falámos foi sobre a serra  

da Arrábida. 

essas conversas foram 

muito importantes porque 

fizeram-me estar alerta para 

os problemas da Natureza 

e para sua humanização. e 

a partir daí percebi que era 

isto que eu queria fazer da 

vida. Já nem houve mais 

hesitações.

Como monárquico assumido que é, desempenhou 

muitos cargos na República e até foi ministro. seguiu o 

lema «se não pode vencê-los junta-te a eles»?

Não. eu juntei-me foi a um serviço ao país. Acho que isso 

era indispensável uma vez que o país me dava a liberdade de 

ter as ideias que quisesse sobre a sua evidência e o seu futuro.

enquanto ocupou cargos de poder mas sobretudo na 

vida cívica sempre chamou a atenção para o problema do 

desordenamento do território. Porque é que não o ouviram? 

Primeiro, porque o dinheiro e o imediato têm muita força. 

mais do que a continuidade das coisas, das gerações e até 

dos próprios países. Além disso, a comunicação social 

também não correspondeu, apesar de alguns esforços. 

sente que andou sempre umas décadas à frente da 

classe política e dirigente do país? 

Sinceramente não penso nisso. Agora é verdade que 

houve um grupo de pessoas que andou muito à frente do 

pensamento político.

No fundo eu sempre tive a preocupação do futuro e de 
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«Antes tinha a utopia do presente. 
Agora quero sonhar e lutar pela 

utopia do futuro.»\\ «Before I had 
the utopia of the present. Now I 
want to dream and fight for the 

future utopia.»



criar utopias sobre ele. e depois limitava-me a esperar que 

essas utopias fossem realizadas, até porque o futuro faz-se 

através de utopias que vêm de trás.

e alguma dessas utopias acabou por se realizar?

muitas, às vezes com grande imperfeição. e outras vezes 

não foram cumpridas, apesar de já terem um sentido oficial.

o problema é que muita gente teve muita dificuldade em 

percebê-las e até cumpri-las. e posso dar vários exemplos: 

a reserva Agrícola Nacional, os Planos regionais de 

ordenamento do território, a necessidade do equilíbrio e 

do povoamento contido, etc.

Mas defende que há pessoas a criarem de forma 

consciente entraves ao ordenamento do território?

Julgo que não são pessoas. há uma situação difícil que é 

a luta contra os interesses e a forma como eles se integram 

no desenvolvimento humano. é por isso que hoje temos 

graves problemas no nosso território, como a eucaliptização 

forçada de imensidades que nos agora fazem falta para a 

recuperação do território, dos aspetos rurais e da agricultura. 

e também o aparecimento de cidades sem qualquer ligação 

com meio, só para dar dois exemplos.

deep down i have always been concerned about the fu-

ture and about creating utopias about it. And then i would 

just hope that these utopias came into being, because the 

future is made through utopias that come from behind.

and did some of these utopias eventually come into being?

many, sometimes in a truly imperfect state. And other 

times they never came into being, despite having a  

sense official.

The problem is that many people had great difficulty in 

understanding them and even fulfilling them. And i can 

give several examples: the National Agricultural reserve, 

regional Planning Plans, the need for balance and con-

tained settlement, etc.

but you believe that there are people consciously 

creating barriers to planning?

i don’t think that people are responsible. There is a diffi-

cult situation; the struggle against interests and what part 

they play in human development. That is why today we 

have serious problems in our country, such as the forced 

planting of eucalyptus in such levels that we now lack for 

the recovery of land, of rural aspects and farming. And also 

até já o ouvi dizer que d. dinis estava mais avançado que 

os nossos governantes…

isso sem qualquer dúvida. Primeiro basta ver a forma 

como ele encarou aquilo que era fundamental no seu 

tempo: o litoral. é só vermos o caso do pinhal de leiria. 

Quanto aos governantes de hoje o melhor é nem falar…

a crise económica e social dos nossos tempos deve- 

-se a fatores essencialmente financeiros ou também foi 

determinada pela perda dos valores da terra e do ambiente?

As duas coisas ao mesmo tempo, mas a verdade é que a 

crise é comandada por interesses muito fortes que nunca 

viram qualquer interesse no uso da terra.

Mas como é possível voltar à agricultura se o mundo 

rural está desertificado?

é facílimo. Quer dizer, o mundo rural não está 

desertificado. Primeiro foi eliminado, depois consentido, 

depois houve a tendência para desfazer tudo em nome do 

progresso e agora queremos voltar às origens do homem.

A verdade é que o homem tem a criação magnífica da 

cidade mas nunca abandonou a paisagem e o território 

com todos os seus valores naturais. basta ver que o cidadão 

urbano preza-se por ter férias fora da cidade, sempre para 

o mar, para o campo ou para o golfe, que também é campo.

o que gosta de fazer? há alguma coisa que lhe dê 

verdadeiro prazer?

Agora é arrumar papéis, porque o papel é sempre uma 

memória. depois é conhecer as coisas mais pequenas, 

todos os trabalhos que digam respeito à pequena escala. 

Por isso é que eu me dediquei muito às hortas urbanas e à 

organização das quintas.

Além disso, também gosto de admirar a forma como os 

artistas traduziram determinados aspetos da paisagem 

e porquê. 

há algum quadro que o encante sobremaneira?

Posso mostrar-lhe um quadro? este aqui é um deles. 

o pintor é o eduardo cruz de carvalho, que tem a minha 

idade, e de certo modo harmoniza muito bem o problema 

da simbiose urbana com a paisagem. é de facto uma 

mostra de humanização e de integração mútua. 

é por isso que eu gosto de ajudar os outros a ver a relação 

entre a criação e as pessoas. e a criação é qualquer coisa 

que está amorfa, enquanto as pessoas se tornam criaturas.

Mas gosta mais da criação do que das criaturas?

Não. As pessoas estão intimamente relacionadas com a 

criação. e eu tenho até um interesse especial com aquelas 

the appearance of towns without any connection to the 

environment, just to give two examples.

i’ve even heard you heard you say that King d. dinis was 

more advanced than our leaders...

without a shadow of a doubt. firstly you just need to 

look at what was important in his time: the coast. you just 

have to look at the pine forest of leiria. As for today’s rul-

ers, it’s best not to talk about them...

is the economic and social crisis of our times due mainly 

to financial factors or has it also been caused by the loss of 

values in land and the environment?

both at the same time, but the truth is that the crisis is 

controlled by very powerful interests, which will never see 

in interest in land use.

but how can we return to farming if the countryside 

is deserted?

it is very easy. i mean, the countryside is not deserted. 

firstly it was eliminated, then it was tolerated, then there 

was a tendency to undo everything in the name of pro-

gress and now want to go back to the origins of man.

The truth is that man has the magnificent creation of 

the city but he never gave up the landscape and the terri-

tory with all its natural values. Just look at how urban citi-

zens love going on holiday outside the city, always to the 

sea, to the countryside or to the golf course, another form 

of countryside.

What do you like to do? is there anything that gives you 

particular pleasure?

it about putting paperwork into order, because paper is 

always a memory. Then it’s about knowing the smaller 

things, all kinds of small scale work. That’s why i dedi-

cated much of my energies to urban gardens and to orga- 

nising farms.

in addition, i also like to wonder how artists have ex-

pressed certain aspects of the landscape and why.

is there a picture you particularly like?

can i show you a picture? This is one of them. The painter 

is eduardo cruz de carvalho, who is my age, and somehow 

succeeds in harmonising the problem of urban symbiosis 

with the landscape. in fact it’s a display of humanisation 

and mutual integration.

That’s why i like to help others see the relationship 

between creation and people. And creation is something 

amorphous, while people become creatures.
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pessoas que constroem o seu ecossistema. Não com 

os que vivem para e do ecossistema, mas aqueles que 

o constroem.

ainda tem sonhos por concretizar?

isso tenho muitos. gostava sobretudo de ver concretizar 

um grande sonho: um maior interesse dos políticos pelas 

realidades que são fruto da presença do homem. e gostaria 

até de fazer um trabalho sobre a humanização dos espaços, 

desde o pequeno ao grande espaço.

aos 90 anos, já escreveu muitos livros, já plantou muitas 

árvores e criou cinco filhos. sente-se um homem mais 

completo que a maioria dos mortais? 

Não me considero mais completo e espero que um dia 

me apontem alguns erros e coisas erradas que fiz. tenho 

até algumas coisas que se voltasse atrás fazia diferente.

mas admito que uma coisa mudou em mim. Antes tinha 

a utopia do presente. Agora quero sonhar e lutar pela utopia 

do futuro. Sempre com os pés bem assentes na terra. 

but do you like creation more than creatures?

No. People are closely related to creation. And i have a 

special interest in those people who build their ecosystem. 

Not with those who live for and from the ecosystem, but 

those who build it.

you still have any dreams to fulfil?

i have many. i would particularly like to see one great 

dream come true: a greater interest by politicians in the re-

alities that are the result of human presence. And i would 

like to work on the humanization of spaces, from smallest 

to largest of spaces.

at the age of 90, you have written many books, you have 

planted many trees and have raised five children. do you 

feel more complete than most mortals?

i do not consider myself more complete and hopefully 

one day they will point out some mistakes i made; wrong 

things i did. There are even some things i would do differ-

ently if i could do them again.

but i admit that something has changed in me. before 

i had the utopia of the present. Now i want to dream and 

fight for the future utopia. Always with my feet firmly on 

the ground.
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Gardens
by the bay

arqUiTeTUra \\ arCHiTeCTUre
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Próximo do complexo marina bay Sands, o Bay South 

emerge como o maior jardim do espaço Gardens by the 

Bay com os seus 54 hectares.

integrado na intenção visionária de tornar Singapura 

numa cidade-jardim, destacando-a a nível mundial ao 

apresentar o melhor da arte e da horticultura, o projeto, as-

sinado pelo gabinete inglês grant Associates, exibe uma at-

mosfera vibrante e animada com folhagens muito coloridas. 

inspirados pela forma das orquídeas, os arquitetos, ao 

fundirem tecnologia com natureza, desenvolveram impres-

sionantes estruturas que, através de um excelente e inte- 

ligente plano de gestão ambiental, permitem a sobrevivên-

cia de espécies em vias de extinção e de outra flora que na-

turalmente não poderia brotar no clima de Singapura.

As composições, envoltas por florestas e grandes lagos e 

associadas a jogos de luz e de som, fazem parte de variados 

espetáculos diários que animam o local onde também sur-

ge uma série de restaurantes e de lojas comerciais.

close to the marina bay Sands complex, Bay South ap-

pears as the largest garden of the Gardens by the Bay 

space, measuring some 54 hectares.

Part of the visionary aim of turning Singapore into a 

city-garden, standing out on a world level by presenting 

the best of art and horticulture, the project, created by the 

uK practice grant Associates, reveals a vibrant and lively 

atmosphere, with very colourful foliage.

inspired by the shape of orchids, the architects, in com-

bining technology with nature, have developed impres-

sive structures, which, through an excellent and intelligent 

environmental management plan, allow the survival of 

species on the verge of extinction and of other flora which 

wouldn’t be able to flourish in Singapore’s climate natu-

rally. The compositions, surrounded by forests and large 

lakes and associated with lighting and sound effects, are 

part of the many daily shows that bring the place to life, 

and where there is also a series of restaurants and com-

mercial outlets.
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contudo, há imensas atrações por entre Gardens by the 

Bay. com 25 a 50 metros de altura, as 18 «Super Árvores», 

desenhadas por grant Associates, proporcionam um em-

blemático jardim vertical coberto de flores tropicais e fetos 

que à noite se ilumina, além de ter incorporada uma tec-

nologia de energia e água integrada para o arrefecimen-

to das duas estufas. estes dois biomas, desenhados por 

wilkinson eyre Architects, estão divididos em duas cúpu-

las, a Flower Dome, com plantas e flores típicas do clima 

mediterrânico, e a Cloud Forest Dome composta por flora 

característica da floresta tropical. 

Além disso, os Jardins horticulturais, com as coleções 

The Heritage Gardens e The World of Plants, destacam a 

importância das plantas e do seu contacto com o ser hu-

mano e com o planeta. 

esta viagem por entre plantas em floração, reunidas com 

várias folhagens, compõe uma verdadeira experiência de 

cor, textura e perfume florido oferecida aos visitantes de 

Gardens by the Bay. 

   

Nevertheless, there are plenty of attractions among the 

gardens by the bay. measuring 25 to 50 metres in height, 

the 18 «Supertrees», designed by grant Associates, pro-

vide an emblematic vertical garden covered with tropical 

flowers and ferns, which light up at night, in addition to 

having built-in energy technology and integrated water for 

the cooling of the two greenhouses. These two biomes, de-

signed by wilkinson eyre Architects, are divided into two 

domes, the Flower Dome, with plants and flowers typical 

to the mediterranean climate, and the Cloud Forest Dome 

comprising flora characteristic of tropical forests.

in addition to this, the horticultural gardens, with The 

heritage gardens and The World of Plants collections, 

highlight the importance of plants and their contact with 

human beings and with the planet.

This journey through flowering plants, joined by varied 

foliage, composes a veritable experience of colour, texture 

and flowery perfume given to Gardens by the Bay visitors.
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DesiGN

entre poltronas, espreguiçadeiras, mesas e vasos de 

plantas, a coleção de mobiliário de exterior Faz, desenhada 

pelo arquiteto ramón esteve para a vondom, continua 

a crescer.

o novo produto desta linha é a espreguiçadeira com 

para-sol incorporado, que tem uma dupla função já que 

proporciona um espaço ideal para relaxamento, tomando 

banhos de sol ao ar livre, sob um guarda-sol que protege 

dos raios solares mais nocivos.

tal como os outros modelos da gama Faz, esta cadeira, com 

encosto reclinável, evoca a figura de um quartzo cristalizado.

Among armchairs, loungers, tables and plant pots, the 

outdoor furniture collection from Faz, designed by archi-

tect ramón esteve for vondom, continues to grow.

The new product within the range is the sun-lounger 

with built-in sunshade, which has a dual function as it 

provides an ideal space for relaxing, sunbathing outdoors 

under a parasol that protects you from sun’s most harm-

ful rays.

like other models within the Faz range, this chair with 

its reclining back, recalls the figure of crystallized quartz.

Faz
Novo Elemento

New Element
TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY VONDOM
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horizontal shower
Banhos Originais \\ Original Bathing

DesiGN

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY THOMas POPiNGer © DOrNBraCHT

A dornbracht acaba de revolucionar a tradicional ex-

periência de banho vertical, apresentando o Horizontal 

Shower. com uma inovadora tecnologia de otimização do 

banho, este novo dispositivo horizontal possui seis chuvei-

ros que, com diferentes fluxos, intensidades e temperaturas 

conseguem ultimar uma descontração única. 

Projetado por Sieger design, o Horizontal Shower tem a 

capacidade de energizar e relaxar o corpo através de origi-

nais massagens de água.

dornbracht has just revolutionised the traditional ver-

tical showering experience, by presenting its Horizontal 

Shower. with an innovative bathing optimisation tech-

nology, this new horizontal device has six showers heads, 

which, with varying flows, intensities and temperatures, 

manage to ensure the ultimate in relaxation.

designed by Sieger design, the Horizontal Shower has 

the ability to energize and relax the body through original 

water massage.
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altoPiano
Máxima Modularidade
Maximum Modularity

DesiGN

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY ZaNOTTa

ludovica e roberto Palomba assinam um conjunto 

de sofás onde reinam o conforto, a linearidade e a sofis- 

ticação. Admitindo diversas soluções espaciais, de acordo 

com as necessidades de cada local, Altopiano joga com o 

intercâmbio de diferentes elementos: sofás, pufes, chaise 

longues e almofadas.

com a chancela da Zanotta, a modularidade de Altopiano 

adquire uma suavidade e elegância incomparável com o 

revestimento a dacron du Pont.

ludovica and roberto Palomba have created a suite of 

sofas in which comfort, linearity and sophistication pre-

vail. Assuming various spatial solutions, according to the 

needs of each setting, Altopiano experiments with the 

interchange of different elements: sofas, pouffes, chaises 

longues and cushions.

bearing the seal of Zanotta, the modularity of Altopiano 

acquires an unmatched softness and elegance with its 

dacron du Pont coating.
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Bar

doo.bahR
Um bar com caráter 
A stylish bar

66
DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs 

Château CheVal blanC
Consagração Máxima
The Highest Recognition
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dieteR KosChina
Cozinhar com Paixão
Cooking with Passion

\\GourMet



dieter KosChina 
Cozinhar com Paixão \\ Cooking with Passion

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY Vila JOYa

reTraTO De UM CHeF \\ POrTraiT OF a CHeF

dizem que cozinha com criatividade e paixão, sem lhe 

escapar um pouco de elegância e glamour, mas, sem 

querer discutir, dieter Koschina defende que cozinha 

apenas com paixão e com o coração. de uma forma ou de 

outra, o que é certo é que este austríaco é um dos chefs 

mais conhecidos no país, depois de ter alcançado duas es-

trelas michellin com o seu trabalho à frente do restaurante 

do resort vila Joya, em Albufeira, no Algarve.

Sem estar focado na atribuição de estrelas e outros pré-

mios, como a presença na lista dos 50 melhores restau-

rantes do mundo, num honroso 45º lugar, Koschina procura 

sempre agradar os seus clientes e que os mesmos apre-

ciem e queiram voltar a experimentar os seus pratos, que 

se centram em produtos frescos e sazonais.

dependendo do seu (bom ou mau) humor, ele estipula 

cada um dos menus do vila Joya, onde está desde 1991, e 

onde, desde 2006, encetou um dos eventos gastronómicos 

mais conceituados de todo o mundo: o Tribute To Claudia. 

um festival internacional gourmet que reúne alguns dos 

melhores chefs portugueses e internacionais, convidados 

pelo anfitrião dieter Koschina. A ideia deste convívio e tro-

ca de saberes, experiências e, sobretudo, de sabores, veio 

inicialmente de Joy Jung, proprietário do vila Joya, quando 

They say that he cooks with creativity and passion, not 

forgetting a touch of elegance and glamour, but, without 

wanting to discuss it, dieter Koschina believes that he 

only cooks with passion and with his heart. one way or the 

other, what is certain is that this Austrian is one of the best 

known chefs in the country, having achieved two michelin 

stars for his work heading the restaurant at the vila Joya 

resort in galé, in the Algarve.

without focusing on the achievement of stars or other 

awards, such as appearing on the list of the top 50 restau-

rants of the world, in an honourable 45th place, Koschina 

always aims to please his guests, wanting them to enjoy 

and want to return to sample his dishes, which are focused 

on fresh and seasonal produce.

depending on his (good or bad) mood, he creates every 

one of the menus for vila Joya, where he has worked since 

1991 and where, since 2006, he has held one of the best 

regarded gastronomic events in the world: the Tribute to 

Claudia. This international gourmet festival brings together 

some of the finest chefs of Portugal and beyond, invited by 

its host dieter Koschina. The idea of this get-together and 

exchange of expertise, experiences and above all else, of 

flavours, came initially from Joy Jung, the owner of vila Joya, 
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este pretendeu celebrar os 25 anos do hotel, tornando o 

evento, que se realiza no início de cada ano, numa home-

nagem à sua falecida mãe, claudia, que faz parte da alma e 

do coração do vila Joya.

Afirmando que nunca se cansa de cozinhar, uma vez 

que essa é verdadeiramente a sua grande paixão, dieter  

Koschina não elege um menu favorito, alerta sim os visi-

tantes do restaurante do vila Joya para manterem a mente 

aberta e experimentarem tudo o que ele, e a sua equipa, 

lhes preparam.

independentemente do seu trabalho árduo e disci- 

plinado, Koschina acredita que só é bem sucedido 

pelo facto de se ter adaptado tão bem ao estilo de vida 

algarvio, relaxando e aproveitando ao máximo o sol e a 

praia, os passeios na sua harley davidson, um bom charu-

to ao som de rock’n’roll, o contacto com os pescadores da 

região, os percebes nas tascas da praia ou uma boa sandes 

de presunto em Sagres.

when she was planning to celebrate the hotel’s 25th anni-

versary, turning this event, which is held at the beginning 

of each year, into a tribute to her diseased mother, claudia, 

who was part of the heart and soul of vila Joya.

Admitting that he never tires of cooking, given that this 

is really his great love, dieter Koschina doesn’t choose a 

favourite menu, opting rather to warn the guests of vila 

Joya’s restaurant to keep an open mind and to try every-

thing that he and his team make for them.

independent of his hard and disciplined work, Koschina 

believes that he is only successful in what he does due to 

the fact that he has adapted so well to the Algarve lifestyle, 

relaxing and making the very most of the sun and the 

beach, heading out on his harley davidson, enjoying a fine 

cigar to the sound of rock´n´’roll, contact with the region’s 

fishermen, goose barnacles in beach bars and a good cured 

ham sandwich in Sagres.
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doo.bahr Um bar com carácter
A stylish bar

Bar
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o doo.bahr é um conceito totalmente inovador em 

luanda, Angola. dentro das suas paredes há conforto para 

finais de tarde amenos entre amigos, num ambiente que 

casa o clássico com o contemporâneo. e há, ainda, um ter-

raço ideal para aproveitar noite dentro, a saborear talvez 

um dos muitos cocktails especiais do lugar, como daiquiris 

de papaia, caipirinha de gengibre ou de gindungo, margari-

tas de ananás ou de maracujá. 

o acesso ao doo.bahr é já uma espécie de afirmação do 

seu caráter. Quer se suba pelo caminho exclusivo desde o 

restaurante oon.dah, situado no andar de baixo, quer se 

entre diretamente pelo elevador que dá acesso ao bar, a 

experiência será certamente única, já que à sua espera terá 

sempre um funcionário, que o acompanhará à sua mesa e 

que passará a ser o responsável por todos os seus pedidos. 

Para além dos cocktails com frutas autóctones, poderá 

usufruir ainda de uma apurada seleção de vinhos, cham-

panhes, vodkas ou whiskies. Para acompanhar, há uma 

deliciosa seleção de snacks. 

com desenho do arquiteto Julian taylor, o objetivo do 

doo.bahr é ser um farol de charme na noite de luanda, 

criando o hábito de se aproveitarem os finais de tarde para 

se saborear uma bebida, sem ter que se esperar por sexta-

-feira para se usufruir de momentos de lazer. está aberto 

de terça a sábado e tem estacionamento privativo. 

The doo.bahr is a completely innovative concept in 

luanda, Angola. within its walls you’ll find a comfy setting 

for warm evenings among friends, in an atmosphere that 

blends classic with contemporary. There is also the perfect 

terrace to make the most of the whole night through, sip-

ping perhaps on one or more of many of the bar’s special 

cocktails, such as papaya daiquiris, ginger or ‘gindungo’ 

caipirinhas, and pineapple or passion fruit margaritas. 

Arriving at the doo.bahr already reveals what a stylish 

place this is. whether you take the exclusive stairway from 

the oon.dah restaurant, located on the lower floor, or you 

arrive directly via the bar’s lift, the experience in certainly 

unique. A member of staff will always be waiting for you to 

accompany you to your table and will thereafter take care 

of your every request.

besides cocktails made with local fruit, you can also pick 

from a fine selection of wines, champagnes, vodkas and 

whiskies. There is a delicious choice of snacks to accom-

pany them.

with design by architect Julian taylor, the aim of the 

doo.bahr is to be a beacon of charm in luanda’s nightlife, 

fostering the habit of taking advantage of any evening to 

have a drink, without having to wait until friday to enjoy 

your free time. The bar is open from tuesday to Saturday 

and has private parking facilities.



Château CheVal 
blanC

Consagração Máxima
The Highest Recognition 

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY eriCK sailleT

DeleiTes VíNiCOs \\ WiNe DeliGHTs
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de pequena propriedade onde cresciam vinhas em 1832, 

até à sua presente configuração, desde 1871, Château Cheval 

Blanc tornou-se emblema de um dos vinhos mais exce-

cionais de todo o mundo.

com um terroir único, de solos argilosos, areia e casca-

lho, produziu-se uma seleção especial de casta Merlot com 

uma proporção incomum de Cabernet Franc, dando ao néc-

tar uma identidade intemporal, distinguida em 1954 com 

a classificação Premier Grand Cru Classé «A», a suprema 

consagração que é confirmada regularmente a cada década. 

Situada entre o talento vínico de Saint-émilion, Património 

mundial da uNeSco, e Pomerol, próximos de bordeaux, 

Château Cheval Blanc foi adquirida em 1998 por bernard 

Arnault, presidente do grupo de bens de luxo lvmh, e pelo 

empresário belga Albert frère. com o plano de construir 

uma nova adega para aumentar a excelência da quinta, 

ambos elegeram o primeiro arquiteto francês a receber o 

Pritzer, christian de Portzamparc. o mesmo ‘plantou’, no 

coração da vinha, a adega sob a colina, parecendo um pro-

montório que se estende desde o castelo. com adega para 

566 barris, zona para 52 cubas de cimento, receção, sala de 

degustação, área multiusos, escritórios, terraço e jardim 

na cobertura, o novo espaço parece flutuar na paisagem, 

direcionando o olhar para as vinhas. Assim se continua a 

preservar o tradicional e elegante estilo do vinho Château 

Cheval Blanc e a história do seu castelo com um sopro de 

modernidade e vitalidade.

from a small property where vines grew in 1832 to its 

present configuration, ever since 1871, Château Cheval 

Blanc has figured amongst the most exceptional wines 

from around the world.

with a unique terroir, with clay, sandy and gravel soils, a 

special selection of the merlot grape variety has been pro-

duced with an unusual proportion of Cabernet Franc, giving 

the wine a timeless identity, distinguished in 1954 with the 

Premier Grand Cru Classé «A» classification, the very high-

est recognition, which is confirmed regularly every decade.

Situated between the wine talent of Saint-émilion, 

uNeSco world heritage Site, and Pomerol, near bordeaux, 

Château Cheval Blanc was acquired in 1998 by bernard 

Arnault, chairman of luxury goods group lvmh, and by 

belgian businessman Albert frère. with the plan to build a 

new winery to increase the estate’s excellence, they both 

chose the first french architect to receive the Pritzer Prize, 

christian de Portzamparc. Portzamparc ‘planted’ the winery 

under the hill, in the heart of the vineyard, like a promon-

tory extending from the castle. with a cellar for 566 bar-

rels, an area for 52 cement vats, reception, tasting room, 

multipurpose area, offices, terrace and rooftop garden, 

the new space seems to float in the landscape, directing 

one’s eye to the vineyards. Thus the preservation of the 

traditional and elegant style of Château Cheval Blanc wine 

continues along with the story of its castle with a hint of 

modernity and vitality.
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six senses Con dao
Era Uma Vez no Vietname…

Once Upon a Time in Vietnam...
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… mais precisamente na ilha de con Son, a maior do  

Arquipélago de con dao, situado a sudeste, a cerca de 230 km 

do continente.

era uma vez um paraíso perdido no mar da china meri-

dional, onde em cada manhã o olhar se estende pela praia 

deserta, pelas águas azul-turquesa, numa baía escondida 

por uma montanha chamada cabeça de elefante, pintada 

de verde intenso, que alguém já disse ser o local mais bo-

nito do planeta.

Para sermos justos, diremos que é um dos locais mais 

bonitos do planeta, porque há muitos outros paraísos 

... more precisely on the island of con Son, the largest of 

the con dao Archipelago, located in the nation’s southeast, 

some 230 kilometres from the mainland.

once upon a time there was a paradise lost in the South 

china Sea, where every morning your gaze stretches 

over the deserted beach, over the turquoise waters, in a 

bay hidden by a mountain called elephant head, painted 

deep green, that someone has once described as the most 

beautiful place on the planet.

to be fair, we should say that it is one of the most beauti-

ful places on the planet, because there are many other lost 

perdidos no planeta terra. este chama-se Six Senses con 

dao, mas acreditamos que, se mais sentidos houver para 

aconchegar, este resort fá-lo-á sem qualquer tipo de esforço.

Situado numa área de paisagem protegida, o Six Senses 

con dao é um local ideal para todos os que gostam de climas 

tropicais, de praias de areias douradas e finas e de explorar a 

vida marinha subaquática, mergulhando nas águas límpidas 

e transparentes, nadando entre peixes e tartarugas. ou 

para os que apenas apreciam o dolce far niente, relaxando 

ao som das suaves ondas do mar, ou no Holistic Six Senses 

Spa, que oferece experiências revitalizantes, mimando o 

paradises on planet earth. This one is called Six Senses 

con dao, but we believe that if there were any more senses 

to arouse, this resort would be able to do it without the 

slightest effort.

located in a protected area of landscape, the Six Senses 

con dao is a perfect spot for anyone who likes tropical 

climates, beaches with fine golden sand, and exploring 

underwater marine life, diving through the crystal clear 

waters, and swimming between fish and turtles. or for 

anyone who simply enjoys the dolce far niente, relaxing to 

the sound of the sea’s gentle waves, or in the Holistic Six 
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corpo e a mente através de terapêuticas que eliminam o 

stress e conferem relaxamento, saúde e beleza.

As 50 luxuosas villas com piscina privativa foram con-

cebidas segundo os preceitos da arquitetura moderna, que 

pressupõe conforto, bem-estar e que vai ao encontro da fi-

losofia da empresa Six Senses resorts and Spas que apela 

a uma vida tranquila e lenta, proporcionando novas ex-

periências, «redefining experiences». Apesar dos tra-

ços modernos e de toda a comodidade, as villas, implan- 

tadas ao longo da praia, da curva da baía, debruando o azul 

do mar, quase se fundem com a natureza, porque foram 

Senses Spa, which offers invigorating experiences, pam-

pering the body and mind, through therapies that remove 

stress and ensure relaxation, health and beauty.

The 50 luxury villas with private pool have been designed 

according to modern architectural guidelines, which in-

clude comfort, well being, and which are consistent with 

the philosophy of the Six Senses resorts and Spas compa-

ny, which strives for a calm and slow paced life, providing 

new experiences, «redefining experiences». in spite of 

the modern lines and all the comfort, the villas, dotted 

along the beach, along the curve of the bay, looking over 
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selecionados materiais locais, naturais e sustentáveis, 

sendo que o próprio coração do resort foi desenhado tendo 

como inspiração as tradicionais vilas piscatórias e os mer-

cados locais. é neste lugar que se situam as áreas comuns, 

os restaurantes, a piscina, a galeria, o centro de atividades, 

cinema, biblioteca, etc.

A gastronomia vietnamita, em que o wok é uma das 

‘personagens principais’, é delicadamente confecionada 

por ms lean e a sua equipa, que se disponibilizam a en-

sinar receitas e técnicas aos hóspedes. No Deli’cious, po-

dem saborear-se os melhores snacks e pratos frios. No By 

The Beach, o restaurante principal, com fabulosas vistas 

panorâmicas sobre o oceano, o Chef richard lee dedica-

-se a fundir a cozinha asiática com a francesa, brindando 

os hóspedes com iguarias verdadeiramente divinais. Se 

assim se entender, as refeições podem ser servidas nas 

villas ou onde a imaginação quiser.

e se a sua imaginação o trouxer até aqui, apesar de en-

contrado, continuará a ser um paraíso perdido, no vietname, 

rodeado pelo mar da china meridional…

the blue of the sea, almost blend entirely into their natu-

ral surroundings, because local, natural and sustainable 

materials having been chosen, with the very centre of the 

resort designed with traditional fishing villages and the lo-

cal markets as its inspiration. it is in this place that we find 

the communal areas, the restaurants, the swimming pool, 

the gallery, the activity centre, the cinema, the library, etc.

vietnamese cuisine, in which the wok plays a leading 

role, is delicately prepared by ms lean and her team, 

always ready to teach recipes and techniques to the guests. 

in Deli’cious you can sample some of the finest snacks 

and cold dishes. in the By The Beach, the main restau-

rant, with stunning panoramic views over the ocean, Chef 

richard lee dedicates his time to blending Asiatic cooking 

with french cuisine, treating the guests to truly divine 

delicacies. if your heart so desires, meals can be served in 

your villa, or wherever your imagination suggests.

And if your imagination brings you here, in spite of being 

found, it will continue to be a paradise lost, in vietnam, sur-

rounded by the South china Sea...

António Rebelo de SouSA
economista
economist

As opções reais apresentam-se da maior importância na 

gestão empresarial, uma vez que têm que ver com a ne-

cessidade de , na tomada de decisões, se procurar sempre 

manter o maior número possível de graus de liberdade.

melhor dizendo, pretende-se manter em aberto várias 

saídas alternativas, por forma a ser possível ao empresário 

expandir, contrair ou, até mesmo, suspender (em parte ou 

no todo) a atividade que  está a desenvolver.

mais, o empresário mais engenhoso deverá estar, in-

clusive, em posição de poder reconverter a sua atividade 

com o mínimo custo, o que, de alguma forma, significa que 

importa enveredar por estruturas flexíveis, privilegiando-

-se, na medida do possível, a adoção de estratégias de 

playing for the conquest ou de playing for long run profit 

and diversification, assentes em custos variáveis.

trata-se de optar pelo que se designa de alavancagem 

operacional do possível, substituindo-se, dentro de certos 

limites, os custos fixos por custos variáveis.

tal permitirá adaptar a estratégia empresarial à evolução 

conjuntural ou a mudanças estruturais inesperadas com 

menos custos económicos, financeiros e sociais.

e esta ideia de levar em linha de conta as opções reais na 

gestão empresarial também deveria ser transportada para 

a gestão da Administração Pública e, naturalmente, para o 

caso particular da gestão do Setor empresarial do estado.

Ser-se progressista, nos tempos de hoje, consiste em se 

procurar criar as condições que propiciam maior flexibili- 

dade e mobilidade ao estado, ao Setor empresarial do estado, 

às empresas e, inclusive, ao nível do mercado do trabalho.

Alguns confundem flexibilidade e mobilidade com libe-

ralismo. mas, tal só pode acontecer por ignorância.

Ser-se a favor de um estado flexível e de soluções que 

apontem para uma maior mobilidade social não significa 

que se esteja contra o estado Providência.

está-se, isso sim, a favor de um estado Providência di-

ferente, que aponte mais para a criação de condições ge- 

radoras de uma tendencial igualdade de oportunidades, 

mas a partir da conciliação entre a consciência da situação 

de partida e a promoção do mérito pessoal.

Nem mais, nem menos...

Das Opções Reais

Concerning Real Options 
real options take on the greatest importance in busi-

ness management in that they have to do, when making 

decisions, with the need to always trying to keep the lar-

gest degree of freedom possible.

better put, the aim is to keep various alternative options 

open, so as to allow a businessperson to expand, con-

tract or even suspend (in part or as a whole) the activity 

being developed.

Additionally, the more ingenious businessperson should 

also be an in a position to be able to convert his/her acti-

vity with the minimum of costs, which in a way means it 

is important to follow flexible structures, favouring, whe-

re possible, the adoption of «playing for the conquest» or 

«playing for long run profit and diversification» strategies, 

based on variable costs.

This involves opting for what is known as operational le-

verage of the possible, replacing, within certain limits, fixed 

costs with variable costs.

This will allow adapting the business strategy to develo-

ping trends or to unexpected structural changes with less 

economic, financial and social costs.

And this idea of taking into account real options in bu-

siness management should also be converted to Public 

Administration management and, quite naturally, to the 

particular case of managing the state’s business sector.

being progressive in today’s world involves looking to 

create conditions that enable greater flexibility and mobi-

lity to the state, the state’s business sector, to businesses 

and, inclusively, to the job market.

Some people confuse flexibility and mobility with libe-

ralism. but this can only happen through ignorance.

being in favour of a flexible state, with solutions working 

to greater social mobility, does not mean that you are 

against the welfare state.

it is rather being in favour of a different welfare state that 

focuses more on the creation of conditions that generate a 

trend towards equal opportunities, but from the reconcilia-

tion between awareness of the baseline situation and the 

promotion of personal merit.

Nothing more, nothing less... 

OPiNiãO \\ OPiNiON
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Club santana Oásis de bem-estar
Oasis of well being
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A praia privada de águas límpidas e quentes, o manto 

verde ao redor, a gastronomia caseira, deliciosa e sempre 

fresca, a genuinidade dos pescadores e das crianças, o si-

lêncio das madrugadas. esta é a história do club Santana, 

um resort em São tomé e Príncipe que parece saído de um 

livro de sonhos.

Situado a poucos quilómetros do aeroporto internacional 

de São tomé, o club Santana foi inaugurado em 1986 com 

15 bungalows. era o cumprir do sonho do seu investidor, 

um francês apaixonado pelo paraíso verde e azul que é São 

tomé e Príncipe.

chegar ao club Santana, depois de atravessar o caminho 

misterioso que lá desemboca, é como alcançar um paraíso 

luminoso. depois de uma viagem longa é natural que o seu 

The private beach with its warm, crystal clear water; a 

swathe of vegetation all around; the delicious and everfresh 

home-style cooking, the authenticity of the fishermen and 

the children, the silence of dawn. This is the story of club 

Santana, a resort in São tomé and Príncipe, which feels as 

if it has just slipped out of a fairytale book.

located a few kilometres from São tomé international 

airport, club Santana was opened in 1986 with 15 bunga-

lows. it was the making of a dream come true for its inves-

tor, a frenchman who had fallen for the green and blue 

paradise otherwise known as São tomé and Príncipe.

Arriving at club Santana, having driven along the mys-

terious track that ends up there, is like reaching a lumi-

nous paradise. After a long journey it’s only natural that 

your stomach should start complaining. So head up to the 

club’s restaurant and surrender to the culinary delights of 

the region. here you’ll find fresh fish a plenty, a variety of 

vegetables and fruit, many of which you most probably 

never have heard of, such as the sap-sap, the jap or the 

breadfruit. when it comes to dessert, make sure you try 

the pepper or cinnamon ice creams. They will probably be 

the best ice creams you will ever eat in your life.

if the gastronomic experience is striking, taking a dip off 

the resort’s private beach is by no means less so. The warm, 

transparent waters, the friendly arrival of fishermen and 

children, and the beach bar, with snacks and refreshing 

drinks, will all have you wanting to stay for much longer 

than a lifetime could ever allow. The thing is, this isn’t your 

estômago comece a reclamar. Suba, pois, até ao restau-

rante do club e entregue-se aos prazeres gastronómicos 

da região. Por lá, encontrará peixe fresco em abundância, 

numerosos legumes e frutos, muitos dos quais, o mais pro-

vável, é que nunca tenha ouvido falar, como sap-sap, jaca 

ou fruta-pão. À sobremesa não deixe de provar os gelados 

de pimenta e de canela. Serão, provavelmente, um dos me-

lhores gelados que comerá na sua vida.

Se a experiência gastronómica é marcante, o mergulho na 

praia privada do resort não lhe fica atrás. A água transpa- 

rente e quente, a aparição amigável de pescadores e crian-

ças, e o bar da praia, com snacks e bebidas refrescan-

tes vão fazer com que tenha vontade de ficar por lá mais 

tempo do que uma vida inteira. é que este não é um típico 
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resort de um paraíso tropical. tem tudo o que essas estân-

cias têm, mas oferece também a genuinidade de um povo 

pronto a partilhar as suas histórias.

esta ideia de desenvolver um resort que seja mais do 

que um local para apanhar Sol será aprimorada com o 

desenvolvimento de parcerias com os pescadores da zona, 

construindo um restaurante de praia, onde os hóspedes do 

Santana e as pessoas da cidade possam experimentar pei-

xe confeccionado de forma simples e saborosa. Para além 

disso, o Santana será transformando numa espécie de we-

lness center, com um gabinete médico, onde os hóspedes 

poderão verificar a sua saúde. Serão, depois, aconselhados 

a fazer tratamentos no spa ou no ginásio que o club terá 

à sua disposição. ou então, esquecer as recomendações 

e apanhar um barco até ao ilhéu das rolas para praticar 

mergulho. o importante é que encontrem o seu equilíbrio e 

experienciem de forma total este oásis de bem-estar.

average tropical paradise resort. it has everything you 

would expect of such complexes, but it also offers the au-

thenticity of a people ready to share their stories.

This idea of developing a resort that is much more than a 

place to catch the sun’s rays will be further improved with 

the development of partnerships with local fishermen, 

building a beach restaurant, where guests staying at the 

Santana and people from the city can sample fish cooked 

simply and to taste good. in addition to this, the Santana 

will be transformed into a kind of Wellness Centre, with 

a medical clinic where guests will be able to check up on 

their health. They will then be advised as to which treat-

ments they should undergo in the spa or at the gym that 

the club will then have. or perhaps you can forget the rec-

ommendations and catch a boat to the ilheu das rolas, to 

have a go at scuba diving. what is important here it that 

you find your own balance and experience this oasis of 

well being to the full. 

www.clubsantana.com \\  reservas: reservas@clubsantana.com
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são toMé e PrínCiPe
No coração do Atlântico

In the heart of the AtlanticSouls
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esta não é uma viagem para se fazer de chinelo no dedo 

e toalha no braço. é necessário levar chinelos, sim, para os 

dias de praia, mas também calçado confortável para quando 

chegar a altura de se embrenhar pelas exóticas paisagens 

de São tomé e Príncipe. Sobretudo, é preciso transportar 

um coração limpo, aberto à pureza e à bondade que irá 

encontrar na terra e nas gentes destas ilhas abençoadas, 

situadas mesmo em cima da linha do equador.

mas comecemos pelo início, que é como quem diz, 

pela expectativa que levávamos quando íamos ainda a 

bordo do avião que aterra no pequeno aeroporto de São 

tomé, ilha principal do arquipélago com o mesmo nome.  

This is not a trip to make with sandals dangling from 

your wrist, towel draped over your shoulder. Sandals are a 

must, for sure, for days at the beach, but you will also need 

some sensible footwear for when you penetrate the exotic 

landscapes of São tomé and Príncipe.

more than anything else you will need to take a clean 

heart with you, open to the purity and to the goodness that 

you will find in the islands and in the people of this blessed 

haven, sat right on the line of the equator.

but let us go back to the beginning, back to the expecta-

tions we bring with us while still aboard the airplane that 

lands at the small airport of São tomé, the main island of 

the archipelago on the same name. we have heard vague 

things about these islands, we know that part of them ac-

tually traverse the equator, we know more or less their his-

tory, we know about their connection with cocoa and with 

coffee, but beyond that we are novices. we do not know, 

for example, that these are meant to be Africa’s greenest 

islands and some of the greenest in the world.

São tomé’s tropical nature can be felt as soon as you 

land on the island. by six in the morning the tempera-

ture is already rising and the humidity is starting to bur-

row into every pore of your body. outside the airport and 

already surrounded by dozens of children, looking for little 

tínhamos ouvido falar vagamente destas ilhas, sabíamos 

que uma parte delas atravessava a linha do equador, conhe-

cíamos vagamente a sua história, sabíamos da sua ligação 

ao cacau e ao café, mas desconhecíamos tudo o resto. Não 

sabíamos, por exemplo, que estas devem ser as ilhas mais 

verdes de África e umas das mais verdes do mundo. 

A tropicalidade de São tomé sente-se mal se aterra na 

ilha. Às 6h00 da manhã a temperatura vai já alta e a humi-

dade começa a entranhar-se por todos os poros do corpo. 

fora do aeroporto e rodeados já de dezenas de crianças 

que pouco mais procuram do que um doce, começamos a 

perceber que esta não é uma terra típica de África: à nossa 
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more than a sweet or two, we begin to understand that this 

isn’t a typical African country. All around us we see water 

in abundance, in the bay of São tomé, and a huge swathe 

of green stretching way beyond the scope of our eyesight.

The choice of accommodation in São tomé isn’t exact-

ly copious. but for what it lacks in quantity, it makes up 

in quality especially as the majority of hotels and resorts 

are stood right on idyllic beaches. despite being volcanic 

islands, many of São tomé’s beaches have incredibly fine 

white sand, as you would expect of a paradise destination. 

volta vemos água farta, na baía de São tomé, e um imenso 

verde que se estende muito para lá do que o nosso olhar 

consegue alcançar.

A oferta de alojamento em São tomé e Príncipe não é 

propriamente abundante. ganha, contudo, em qualidade, 

quanto mais não seja porque grande parte dos hotéis e 

resorts estão mesmo em cima de praias paradisíacas. 

Apesar de estas serem ilhas vulcânicas, grande parte das 

praias de São tomé têm areia branca imensamente fina, 

como convém a um destino paradisíaco. As águas límpidas 
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The clear, warm waters complete the scenario, tempting 

you in for daybreak dips, as fishermen ready their typical 

wooden boats to set out to sea. They know that they won’t 

have to search for long before they find fish, as São tomé 

is blessed with waters rich in seafood, complementing the 

choice of fruit and exotic plants grown on the land.

long a producer of cocoa and coffee, once considered the 

best in the world, São tomé still has plenty of roças or plan-

tations, although the majority of them only produce very 

little. The focus is now shifting to tourism, as in the case 

of the ‘roça de São João’, belonging to famous chef João 

e quentes completam o cenário e convidam a mergulhos 

madrugadores, à mesma hora em que os pescadores pe-

gam nos seus barcos típicos de madeira e se fazem ao mar. 

Sabem que não terão que procurar muito para encontrar 

peixe, pois São tomé é abençoado por águas abundantes 

em alimento, que completam a oferta de frutos e plantas 

exóticas que se encontram em terra.

Antigo produtor de cacau e café, em tempos conside-

rado o melhor do mundo, São tomé continua ainda hoje 

abundante em roças, embora a maior parte delas produ-

za já muito pouco. A aposta começa a ser o turismo, como 

no caso da roça de São João, do famoso cozinheiro João  

carlos Silva. A casa principal da roça deu lugar a uma es-

pécie de hotel de charme, com meia dúzia de quartos e um 

pátio que funciona como um restaurante onde João carlos 

Silva vai presenteando os hóspedes com aquilo a que cha-

ma de nova cozinha. goiaba assada no forno com canela e 

cebiche peruano são apenas algumas das iguarias que se 

podem provar nesta roça que aproveita os produtos da ter-

ra para fazer cozinha gourmet. os mesmos produtos que 

se podem encontrar nos coloridos mercados de São tomé 

e espalhados um pouco por toda a ilha.

carlos Silva. The main house of the plantation has given 

way to a kind of charm hotel, with half a dozen rooms 

and a courtyard that operates as a restaurant, where João 

carlos Silva presents guests with what is known as ‘nova 

cozinha’. oven baked guava with cinnamon and Peruvian 

cerviche are just some of the delicacies that can be sam-

pled on this plantation, which makes the most of local pro-

duce to create gourmet cuisine. The same products can be 

found in the colourful markets of São tomé and all across 

the island.
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deixar, nem que seja por instantes, esta ilha de gente 

acolhedora e simples pode revelar-se doloroso. mas ir a 

São tomé e não dar um salto à ilha do Príncipe e ao ilhéu 

das rolas é quase um pecado. Na primeira vale a pena 

mergulhar numa das praias de árvores que se deitam na 

areia fina, observar a desova das tartarugas e fazer uma in-

cursão pela floresta densa e virgem da ilha. Já no pequeno 

ilhéu das rolas, para além do mergulho na praia de ro-

chas negras, importa respirar fundo e subir até ao topo do 

ilhéu. é lá que se encontra o marco que divide o hemisfério 

Norte do Sul. de um lado da linha está um lado do mundo, 

do outro fica já a parte Sul. é como se estivesse no coração 

do planeta, no local onde tudo se encontra e tudo conflui.

leaving this island of welcoming and simple people, if 

only for moments, can prove painful. but visiting São tomé 

and not taking a trip over to the island of Príncipe and to 

the ilhéu das rolas would almost be a sin. on the former 

you should take a dip on one the beaches with their trees 

draped on the fine sand, watch turtles laying their eggs, or 

make a foray into the dense virgin forest of the island. As 

for the ilhéu das rolas, besides swimming at the beach 

with black rocks, you should take a deep breath and climb 

up to the top of the small island. here you’ll find the marker 

dividing the Northern hemisphere from the Southern. on 

one side of the line, one side of the world, on the other, 

another. it is as if you’re at the heart of the planet, at the 

place where everything meets, to which everything flows.  
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berna
CiTY BreaK 

Joia Medieval \\ Medieval Gem

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY BerN TOUrisM

The river that bends the old city appears as if it has 

been drawn by hand, centimetre by centimetre. Just as 

the streets seem to have been drawn, in what was once a 

medieval city and which currently preserves all this mys-

tique, adding to it, however, cosmopolitanism and glamour. 

we are in bern, the capital of Switzerland, a city that is both 

modern and old, with a mediterranean atmosphere and a 

cuisine focused on chocolate and cheese.

o rio que curva a cidade antiga parece ter sido dese-

nhado, centímetro a centímetro. como parecem ter sido 

desenhadas as ruas desta que em tempos foi uma cidade 

medieval e que atualmente preserva toda essa mística, 

acrescentando, no entanto, cosmopolitismo e glamour. 

estamos em berna, capital da Suíça, cidade ao mesmo 

tempo moderna e antiga, de atmosfera mediterrânica e 

uma gastronomia centrada no chocolate e no queijo. 
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uNeSco world heritage Site since 1983, bern is located 

on a plateau, about 20 kilometres from the mythical Alps. 

considered one of the finest and best preserved exam-

ples of medieval architecture in europe, bern is a journey 

back in time, to when ladies wore long dresses and men 

wouldn’t leave the house without a sword in their hand. it 

is, however, also a trip through modernity, thanks to count-

less famous designer shops scattered throughout the city 

centre - many of them located in old cellars, built in the 

middle Ages -, thanks to dozens of cinemas and theatres, 

1983, berna fica localizada num planalto, a cerca de 20 qui-

lómetros dos míticos Alpes. considerado um dos melhores 

e mais bem preservados exemplos da arquitetura medie-

val na europa, berna é uma viagem a um tempo em que as 

senhoras usavam longos vestidos e os homens não saiam 

à rua sem uma espada em punho. é, no entanto, também 

uma jornada pela modernidade, graças às inúmeras lojas 

de estilistas famosos espalhadas pela baixa da cidade - 

muitas delas localizadas em antigas adegas, construídas 

na idade média -, às dezenas de salas de cinema e teatro, 

Seeing bern from above is exciting, to say the very least. 

it seems unreal that a city can be like this, so orderly and 

clean, surrounded by an intimate river and packed with 

green spaces. you may have though that back on terra 

firma it would disappoint you; that nowhere could be so 

perfect. you’d be mistaken, as bern seen on foot is equally 

or more compelling than when seen from a higher plane. 

it is no coincidence that Johann wolfgang von goethe, the 

famous writer, said about the city: «it’s the most beautiful 

thing we have ever seen.»

ver berna dos ares é, no mínimo, apaixonante. Parece 

irreal que uma cidade seja assim, tão ordenada e limpa, 

circundada por um rio intimista e preenchida de espaços  

verdes. Poder-se-á pensar que, no solo, ela será desapon-

tante, que nenhum lugar é assim tão perfeito. ideia errada, 

pois berna calcorreada é tão ou mais cativante do que 

vista de um plano superior. Não é por acaso que Johann  

wolfgang von goethe, famoso escritor, disse a propósito da 

cidade: «é a coisa mais bonita que alguma vez vimos». 

Património cultural da humanidade pela uNeSco desde 
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to the international music festivals, to the five-star ho-

tels and luxury restaurants, some of which are considered 

the best in the world. with food in mind, you should make 

sure you take time to try the famous emmental cheese 

and toblerone chocolates, true Swiss delicacies, which in 

the nation’s capital can certainly be enjoyed at their most 

genuine. in addition, no stroll through the city is complete 

without taking in the 11 beautiful and sculptural 16th-cen-

tury water fountains, or visiting the gothic cathedral. it will 

be a journey through an open-minded, cosmopolitan and 

charming city, considered a bastion of culture.

aos festivais internacionais de música, aos hotéis de cinco 

estrelas e aos restaurantes de luxo, alguns deles conside-

rados dos melhores do mundo. Neste capítulo, dos sabores, 

convém não deixar de provar o famoso queijo emmental e 

os chocolates toblerone, originários da Suíça, e que na ca-

pital do país terão certamente um sabor mais original. Para 

além disso, numa deambulação pela cidade há que não 

esquecer de apreciar as 11 bonitas e esculturais fontes de 

água do século xvi e a visitar a catedral gótica. Será uma 

viagem por uma cidade de mente aberta, cosmopolita e 

charmosa, considerada como um bastião da cultura. 

António Quintino
engenheiro
engineer

inúmeros artigos, estudos, teses e opiniões têm descrito 

o golfe em Portugal. foi constatada a sua importância para 

a economia, para a ocupação turística fora dos períodos 

estivais, para a captação de praticantes com capacidade 

de consumo superior à média, sendo no entanto e em con- 

traponto enfatizado o impacto negativo em recursos hídri-

cos escassos e a sua vertente presumidamente elitista.

mas em tempos globais de muitas dúvidas sociais, eco-

nómicas e mesmo filosóficas, importa um olhar desapai-

xonado e mais distante sobre este desporto. Ao contrário 

de muitos desportos de consumo imediato e massificado, 

este não se esgota no jogo em si. este desporto, fora dos 

grandes circuitos, movimenta um grande número de pra-

ticantes anónimos que de forma geral partilham caracte-

rísticas comuns: social e economicamente atentos, com 

maior acesso a capital e receptivos a novas oportunidades. 

Por outro lado, o facto de poderem dialogar durante o jogo 

é uma característica peculiar face à maioria dos restantes 

desportos. esta junção de fatores explica porque muitos 

dos praticantes, com provas dadas a nível empresarial, en-

contram aqui novos companheiros, novas ideias e novos 

desafios, potenciados pela crescente atividade em idades 

cada vez mais seniores. 

com o cheiro a relva fresca a contribuir para a abstra-

ção, o ambiente para a criatividade e para as parcerias 

supera seguramente o da mais exclusiva sala de reuniões. 

Assim, sobre o soberbo green hardware que o nosso clima 

proporciona, a prática do golfe é simplesmente o software 

que, silenciosamente, pode trazer o mais inesperado va-

lor acrescentado para a atividade económica e social na 

vertente do empreendedorismo. Não para o dia seguin-

te, mas para os anos seguintes. tal como um dos nossos  

bons vinhos. 

O «Software»

Software 
countless articles, studies, theses and opinions have been 

focused on golf in Portugal. its importance to the economy, 

to attracting tourist outside summer periods, to getting 

players with above average buying power have been noted, 

yet what is emphasised instead is golf’s negative impact on 

scarce water resources and its allegedly elitist nature.

but, in overall terms, of several social, economic and 

even philosophical doubts, a dispassionate and more dis-

tant stance should be taken towards this sport. unlike 

many immediate and mass consumption sports, there’s 

much more to it than just playing it. This sport, outside the 

major circuits, involves a large number of anonymous gol-

fers, who, generally speaking, share the same characteris-

tics: socially and economically attentive, with greater ac-

cess to capital and open to new opportunities. on the other 

hand the fact that you can talk while playing is a unique 

characteristic when compared with the majority of other 

sports. This combination of factors explains why many 

golfers, with proof evident on a business level, find new 

friends, new ideas and new challenges in this sport, driven 

by the growing activity of increasingly senior age groups.

with the scent of freshly mown grass aiding distraction, 

the environment for creativity and for partnerships goes 

well beyond even the most exclusive of meeting rooms. 

Thus, with the superb «green hardware» that our climate 

allows, playing golf is simply the «software», which silen-

tly can bring the most unexpected added value to econo-

mic and social activity in terms of entrepreneurialism. Not 

just for the following day, but for years to come. Just like 

one of our fine wines. 

OPiNiãO \\ OPiNiON



102 \\  Villas&Golfe

\\sexto sentido

118
DeCOraçãO \\ DeCOraTiON

saRah laVoine
Princesa da Cor
Princess of Colour

113
5 seNTiDOs \\ 5 seNses

108
DesiGN De MODa \\ FasHiON DesiGN

CaRolina heRReRa
Classicismo e Modernidade
Classicism and Modernity

104 
TeNDêNCias \\ TreNDs

RoChas
Precioso Bom Gosto
Precious Good Taste

124
WellNess & sPa

CoMo shaMbhala estate
Massajar o corpo, ganhar a mente 
Massaging the body, reviving the mind 



Villas&Golfe  \\ 105 

roChas
outono/inVerno  autuMn/winter

Precioso Bom Gosto
Precious Good Taste

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY rOCHas

TeNDêNCias \\ TreNDs

The creative director of french fashion house rochas, 

marco Zanini, has decided to invest in an autumn/winter 

collection with glimmers clearly inspired by the abstract 

ceramic works of Swedish designer wilhelm Kage.

following this Scandinavian artistic style, in that the 

approach to form is very accurate, while the conception 

of colour, pattern and texture is very fluid and organic, the 

rochas pieces include jacquards, brocades and wools with 

some of the most beautiful prints from the Nordic artist.

o diretor criativo da casa francesa rochas, marco Zanini, 

decidiu apostar numa coleção de outono/inverno com vis-

lumbres evidentemente inspirados nas obras abstratas de 

cerâmica do designer sueco wilhelm Kage.

Seguindo essa linha artística escandinava, em que a 

abordagem da forma é muito exata, enquanto a conceção 

da cor, do padrão e da textura é muito fluida e orgânica, 

as peças rochas incluem jacquards, brocados e lãs com 

algumas das mais bonitas impressões do artista nórdico.
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indeed, the fabrics are what determine the silhouettes of 

each ensemble, highlights among which include, for day 

wear, the bell-bottom trousers and pencil skirts that are 

topped by tactile knitwear or oversized coats, while for the 

evening they have a more simple and straighter structure, 

with a great deal of precision and volume.

The sculptural quality of the collection is extended into 

the range of accessories featuring small, narrow and sim-

ple bags, which, for their material quality, crocodile skin, 

snake skin and suede, become more discreet given the 

darker colours used.

finally, the shoes acquire a unique value in finishing off 

the rochas looks with a touch of extravagance, being worn 

with delicately woven silk stockings.

Na verdade, são os tecidos que determinam as silhuetas 

de cada conjunto, entre os quais se destacam, para o dia, 

calças à boca de sino e saias lápis que são encimadas por 

malhas tácteis ou casacos sobredimensionados, enquan-

to para a noite têm uma estrutura mais simples e retilínea, 

com bastante precisão e volume.

A esculturalidade da coleção prolonga-se na linha de 

acessórios que apresenta malas pequenas, estreitas e 

simples que, pela materialidade, pele de crocodilo, de co-

bra e camurça, se tornam mais discretas pelas tonalidades 

escuras usadas.

Por fim, os sapatos adquirem um valor único ao ulti- 

marem os looks rochas com um toque de extravagância, 

sendo usados com meias de seda, delicadamente tecidas. 

21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

Pequenos hábitos diários podem fazer toda a diferença 

na nossa saúde e até na nossa disposição. Aliás, é muito 

natural que uma coisa tenha influência na outra e estando 

saudáveis também nos sintamos mais animados.

uma das coisas que podemos fazer de bom é começar o 

dia com uma chávena de chá verde. o chá verde aumen-

ta as defesas do nosso organismo, combatendo e prote-

gendo-nos de infeções. Não se trata apenas de crenças 

populares, pois o chá verde possui um composto antioxi-

dante chamado egcg que atua no sistema imunitário para 

melhorar a inflamação.

um estudo da universidade de harvard demonstrou que 

as células imunitárias das pessoas que bebem chá tinham 

uma resposta aos agentes infecciosos cinco vezes supe-

rior à das pessoas que bebem café.

mas para melhorar ainda mais o chá, junte-lhe um pouco 

de sumo de limão, que contém quercetina, um flavonóide 

natural que também tem propriedades anti-inflamatórias.

outro bom segredo de saúde é fazer dos cogumelos uma 

presença diária, em molhos para massas, a acompanhar 

vegetais cozidos ou estufados e até mesmo nas saladas. 

estes fungos ajudam a proteger-nos de germes, pois as 

pesquisas efetuadas sugerem que os cogumelos podem 

realmente ter propriedades antibacterianas e antivirais. 

mas ainda fica melhor, porque os cogumelos são o único 

produto fresco que contém vitamina d naturalmente. e não 

é preciso escolher cogumelos exóticos, porque o vulgar co-

gumelo branco que se vende em qualquer supermercado 

é uma excelente fonte de vitamina d. 

escolher os alimentos certos para termos energia sem 

recorrer a doces e a bebidas energéticas é outra questão 

importante. muitas vezes, as bebidas que escolhemos para 

termos mais energia têm muito açúcar e pouco nutrientes, 

fazendo com que haja picos temporários de energia, que 

rapidamente decaem. demasiado açúcar interfere com 

os glóbulos brancos, os nossos defensores, fazendo com 

que a sua capacidade para capturar e destruir as bactérias 

fique diminuída. o melhor açúcar para nos dar energia é o 

que está presente em alimentos naturalmente energéticos 

como a fruta, os cereais integrais, os legumes e hortícolas 

e as nozes, ou frutos secos. ou seja, nos vegetais, que pos-

suem fibra, que por sua vez ajuda a estabilizar os níveis de 

açúcar no sangue.

São pequenos gestos e pequenas escolhas que podem 

tornar a nossa vida mais saudável.

Saúde dia a dia

Small daily habits can make all the difference to your 

health and even to your mood. indeed, it is quite natu-

ral that one thing influences the other and when you are 

healthy you also feel energised.

one of the good things you can do is to start the day with 

a cup of green tea. green tea increases the body’s defences, 

fighting and protecting you from infections. This isn’t 

just popular belief, because green tea has an antioxidant 

compound called egcg, which acts on the immune system 

to improve inflammation.

A harvard university study showed that immune cells 

from tea drinkers responded to infectious agents five times 

more than people who drink coffee.

but to further improve the tea, add a little lemon juice, 

which contains quercetin, a nautral flavonoid that also has 

natural anti-inflammatory properties.

Another great health secret is to make mushrooms a 

daily part of your diet, in pasta sauces, or to accompany 

boiled or steamed vegetables and even in salads. These 

fungi help protect us from germs, as research carried out 

suggests that mushrooms may actually have antibacterial 

and antiviral properties. And that’s not all, as mushrooms 

are the only fresh product that contains vitamin d natu-

rally. you don’t need to choose exotic mushrooms, because 

the common button mushroom, sold in any supermarket, 

is an excellent source of vitamin d.

choosing the right foods to supply energy without re-

sorting to sweets and energy drinks is another important 

issue. often the drinks we choose to have more energy 

contain large amounts of sugar and few nutrients, meaning 

that you experience a temporary spike in energy, which 

rapidly wears off. too much sugar interferes with the white 

blood cells, the body’s main defence, so that their ability 

to capture and destroy the bacteria is reduced. The best 

sugars to give you energy are those present in naturally 

energy-rich foods, such as fruit, whole grain cereals, leg-

umes and vegetables and nuts, or dried fruit. That is to say, 

vegetables that contain fibre, which in turn helps stabilise 

blood sugar levels.

These are small gestures and small choices that can 

make your life healthier.

OPiNiãO \\ OPiNiON

A daily approach to healthy living

humbeRto bARboSA
especialista em Nutrição e longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
specialist in Nutrition and longevity | Founder of the Clínica do Tempo
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Carolina 
herrera

Classicismo e Modernidade
Classicism and Modernity

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs  \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY CarOliNa Herrera

DesiGN De MODa \\ FasHiON DesiGN

both radiate elegance; both are part of the world of 

fashion; both share blood ties and both are called carolina 

herrera, mother and daughter.

Acclaimed as the «first lady» of fashion, the 

venezuelan, born maría carolina Josefina Pacanins y 

Niño, launched her first collection in 1981, at the age of 42 

years, proving that it is never too late to start, having un-

til then favoured her family, made up of four daughters, 

mercedes and Ana luisa, from her first marriage, and  

Patricia cristina and carolina Adriana, from her second 

marriage to reinaldo herrera guevara, which continues to 

this day.

Ambas irradiam elegância, ambas fazem parte do mundo 

da moda, ambas partilham laços de sangue e ambas se 

chamam carolina herrera, mãe e filha.

Aclamada como a «Primeira-dama» da moda, a 

venezuelana, nascida maría carolina Josefina Pacanins 

y Niño, lançou a sua primeira coleção em 1981, já com 42  

anos, mostrando que nunca é tarde para começar e depois 

de ter privilegiado a família, composta por quatro filhas,  

mercedes e Ana luisa, do primeiro casamento, e Patricia 

cristina e carolina Adriana, do segundo matrimónio, com 

reinaldo herrera guevara, e que se prolonga até à atualidade.  

© arthur elgort
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Assumindo a responsabilidade de fazer com que a mu-

lher dos dias de hoje se sinta confiante, moderna e, acima 

de tudo bonita, herrera construiu um império único feito à 

semelhança do seu estilo: uma justaposição entre o clássi-

co e o moderno, sem nunca esquecer a feminilidade. 

considerada por muitos como a sua imagem de marca, a 

intemporal camisa branca é defendida por carolina herrera 

como a peça chave do guarda-roupa de todas as mulheres 

já que é muito lisonjeira, ficando bem a qualquer pessoa e 

em qualquer look.  

A Big Apple, onde tudo acontece, onde nasce e acaba 

a moda, e onde está sedeada a empresa, acaba também 

por se transformar na própria alma da marca carolina 

herrera, adquirindo laivos de uma certa energia luxuosa 

e cosmopolita. 

e foi mesmo a universalidade e a frescura urbana de 

Nova iorque que, em 1997, a filha carolina Adriana herrera 

transmitiu com a sua primeira fragrância: 212. o sucesso 

foi tal que logo de seguida saiu o perfume 212 Men e aquilo 

que começou como uma colaboração a curto prazo, cedo 

se transformou num emprego a tempo inteiro. 

taking on the challenge of ensuring that today’s woman 

feels confident, modern and above all beautiful, herrera 

has built a unique empire, made to resemble her style: a 

juxtaposition of classic and modern, without ever forget-

ting femininity.

considered by many to be her trademark, the timeless 

white shirt is seen by carolina herrera as the keystone to 

any wardrobe of every woman, as it is very flattering, and 

looks good on any person and with any look. The Big Apple, 

where it all happens, where fashion is born and dies, and 

where the company is based, has ended up also trans-

forming into the very soul of the carolina herrera brand, 

taking on notes of a certain luxurious and cosmopo- 

litan energy.

And it was exactly the universality and urban freshness 

of New york that, in 1997, her daughter carolina Adriana 

herrera transmitted with her first fragrance: 212. The suc-

cess was such that the perfume 212 Men soon followed 

and what started out as a short-term collaboration soon 

became a fulltime job.
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desde então carolina passou a trabalhar de perto com a 

mãe na área de beleza e cosméticos, estando por detrás de 

todos os grandes lançamentos de perfumes que se seguiram.

Além da coleção de pronto-a-vestir, que para a próxima 

primavera/verão apresenta vestidos, saias e blusas elegan- 

tes, com belos e coloridos motivos florais, e da habitual 

coleção para noivas, em 2001 foi lançada a ch carolina 

herrera, uma marca com roupas e acessórios de estilo mais 

casual e desportivo e com preços mais acessíveis. 

depois da abertura da primeira loja oficial em 2000, na 

madison Avenue, em Nova iorque, na atualidade, sob a di-

reção da Puig S.l. e o comando criativo de herrera, com o 

apoio da filha carolina Adriana no desenvolvimento de 

perfumes e campanhas, há centenas de lojas da marca por 

todo o mundo, dando a conhecer a verdadeira essência 

carolina herrera.

um estilo clássico e requintado usado por estée lauder, 

a filha de Jacqueline Kennedy onassis, caroline, Katie 

holmes, renée Zellweger, entre outras personalidades que 

admiram a estilista que, em 2004 ganhou o prémio Designer 

de Moda Feminina do Ano, e em 2008 o prémio Geoffrey 

Beene Lifetime Achievement, atribuídos pelo conselho de 

estilistas de moda da América.

Since then carolina began working closely with her 

mother in the area of beauty and cosmetics, working 

behind every major perfume launch that followed.

in addition to the ready-to-wear collection, which for 

next spring/summer will feature elegant dresses, skirts 

and blouses, with beautiful and colourful floral motifs, and 

to the usual bridal collection, in 2001 ch carolina herrera 

was launched, a label with a more casual and sporty style 

of clothing and accessories and at more affordable prices. 

After opening the first official store in 2000, on madison 

Avenue, in New york, nowadays, under the management 

of Puig S.l. and the creative command of herrera, with the 

support of daughter carolina Adriana in the development 

of perfumes and campaigns, there are hundreds of stores 

of the brand all around the world, revealing the very es-

sence of carolina herrera.

A classical and sophisticated style worn by estée lauder, 

caroline, daughter of Jacqueline Kennedy onassis, Katie 

holmes, renée Zellweger, among other personalities that 

like the designer, who, in 2004, won the Women’s Fashion 

Designer of the Year award and in 2008 the Geoffrey Beene 

Lifetime Achievement award, given by the council of 

fashion designers of America.

As sofisticadas joias david yurman vestem novamente 

gisele bündchen, desta vez para a campanha outono 2012 

da reconhecida marca norte-americana. foi nas praias de 

malibu, califórnia, que a objetiva do afamado fotógrafo 

Peter lindbergh captou a elegância contemporânea da Fall 

2012 Lifestyle Campaign featuring Gisele Bündchen. Num 

conceito alusivo à inspiração equestre que caracteriza a 

origem da marca, nas imagens e no vídeo da campanha 

a modelo brasileira figura ao lado de um bonito cavalo lu-

sitano preto. entre outras requintadas peças já lançadas 

por david yurman, esta nova campanha revela também 

Labyrinth™, uma surpreendente novidade somada à cole-

ção Silver Ice®.

david yurman’s sophisticated jewellery has once again 

embellished gisele bündchen, this time for the Autumn 

2012 campaign of the renowned American brand. it was 

on the beaches of malibu, california, that the lens of famed 

photographer Peter lindbergh captured the contempo-

rary elegance of the Fall 2012 Lifestyle Campaign featuring 

Gisele Bundchen. in a concept alluding to the equestrian 

inspiration that characterises the origin of the brand, the 

brazilian model appears beside a beautiful black lusitano 

horse in the images and the video of the campaign. Among 

other exquisite pieces already launched by david yurman, 

this new campaign also includes Labyrinth™, an amazing 

new piece joining the Silver Ice® collection.

daVid yurMan
TaTO \\ TOUCH

5 SENTIDOS \\ 5 SENSES
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respondendo a elevados critérios para uma verdadeira 

escuta intimista, conjugada com ampla clareza sonora, a 

bowers & wilkins projetou os auscultadores intra-auri- 

culares C-5. com isolamento de ruído, têm igualmente um 

desenho inovador, com volta de segurança, e materiais de 

alta qualidade. 

fornecidos de série com um cabo made for iPhone, com 

comando e microfone, especialmente para os dispositi-

vos da Apple, trazem ainda uma bolsa acolchoada para a 

sua proteção.

responding to high standards for truly intimate listening  

abilities, coupled with great sound clarity, bowers & wilkins 

has designed the C-5 in-ear headphones. with noise iso-

lation, they also feature innovative design with a secure 

ear loop and high quality materials.

Supplied with a made for iPhone cable as standard, with 

remote and microphone, especially for Apple devices, they 

also have a padded carry pouch for protection.

C-5
aUDiçãO \\ HeariNG
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diretamente das melhores e mais límpidas fontes de água 

vindas de poços artesianos da Noruega, nos quais a água 

flui naturalmente do solo, a água voss nasceu pelas mãos 

de dois amigos de infância, ole christian e christopher 

Sandberg harlem. Ambos sabiam que a pureza da água, 

em conjunto com uma garrafa de design inovador, seria 

um grande sucesso. Atualmente, presente em 47 países, 

a água voss está disponível em diferentes tamanhos e na 

variedade natural, Voss Still, e/ou com gás, Voss Sparkling.

directly from the best and cleanest water springs, from ar-

tesian wells in Norway, in which water flows naturally from 

the soil, water, voss water is the result of two childhood 

friends, ole christian and christopher Sandberg harlem. 

both knew that the purity of water, combined with a bot-

tle featuring innovative design would be a great success. 

currently present in 47 countries, voss water is available in 

different sizes and in a still version, Voss Still and in a spar-

kling version, Voss Sparkling.

VOSS
PalaDar \\ TasTe
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A dolce & gabanna lançou uma coleção que combina o 

caráter contemporâneo com a tradição e classicismo do 

ouro: Gold Edition engloba dois fantásticos modelos em 

ouro branco e/ou amarelo de 18 quilates.

Pure Gold adota um design mais frontal e retilíneo que se 

integra na perfeição com as hastes, enquanto Gold Sofia 

se apresenta como um modelo mais delicado em aceta-

to transparente com detalhes de ouro na parte superior 

da armação.

dolce & gabbana has launched a collection that combines 

contemporary character with tradition and classicism of 

gold: Gold Edition includes two stunning models in 18-karat 

white and/or yellow gold.

Pure Gold adopts a more direct and straight design that 

blends seamlessly with the arms, while Gold Sofia is pre-

sented as a more delicate model, in transparent acetate 

with gold detailing at the top of the frame.

dOlCe & GaBanna
VisãO \\ siGHT

inspirado pela luz e pelo calor intenso da cidade mediter-

rânica de beirute, onde cresceu, elie Saab remonta mais 

profundamente à memória olfativa da brisa de flor de la-

ranjeira que rodeava a sua casa e cria Elie Saab Le Parfum.

Agora em Eau de Toilette, a fragrância adquire um maior 

frescor e ritmo que se apruma no frasco assemelhado a um 

cristal lapidado por onde a luz trespassa e provoca reflexos 

misteriosos.

inspired by the light and by the intense heat of the medi-

terranean city of beirut, where he grew up, elie Saab delves 

deeper into the scented memory of the wafts of orange 

blossom that surrounded his house and creates Elie Saab 

Le Parfum.

Now in Eau de Toilette, the fragrance acquires a greater 

freshness and pace that spruces up the flacon resembling 

a cut crystal through which light passes, causing mysteri-

ous reflections.

elie SaaB le parfuM
OlFaTO \\ sMell
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sarah laVoine
DeCOraçãO \\ DeCOraTiON

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY saraH laVOiNe

Princesa da Cor
Princess of Colour

french ‘décoratrice du jour’, if not world interior de-

signer of the moment, Sarah lavoine, the Pole born Sarah 

Poniatowski, is an interior designer who, with ten years 

experience under her belt, knows better than any how to 

handle lighting design and the way colours and textures 

resonate in a given space.

having received her first lessons in the design studio of 

her mother, Sabine marchal, she gained further experience 

in the studio of famed interior designer françois Schmidt. 

Through all these contributions, lavoine has been able to 

define her own interior style that combines contemporary 

aesthetics and the unique influences of someone who 

loves to travel and who is a born fan of the elegance and of 

sophisticated Parisian style.

A decoradora francesa do momento, se não mesmo 

a decoradora mundial do momento… Sarah lavoine, a 

polaca nascida Sarah Poniatowski, é uma designer de inte-

riores que, já com dez anos de experiência, sabe trabalhar 

como ninguém a conceção da luz e a forma como as cores 

e as texturas ressoam num determinado espaço.

tendo adquirido os primeiros ensinamentos no gabinete 

de design da mãe, Sabine marchal, ganhou mais experiên-

cia no ateliê do afamado arquiteto de interiores françois 

Schmidt. com todas estas contribuições, lavoine foi defi-

nindo o seu próprio género decorativo que mescla a esté-

tica contemporânea e as influências únicas de uma apai- 

xonada por viagens e de uma apreciadora nata da elegân-

cia e do refinado estilo parisiense.
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Sarah lavoine environments are thus ruled by a cosy 

luxury, in areas packed with life and energy, revealing 

pieces inspired by moroccan tribal rugs, by the bamboo 

and shells of bali, by cosmopolitan New york, by the genius 

of gaudi, by the paintings of Karel Appel, by the architec-

ture of tadao Ando and also by the modernism of the huge 

and glass fronted houses of Palm Springs.

despite having created her own interior design agency 

in 2002, it was only in 2010 that Sarah lavoine opened her 

first official shop, filled with her favourite objects, including 

lamps by italy’s Paola Navone, tables from her favourite 

dutch brand, gubi, in addition to some of her own creations.

in this same year she launched the first Quintessence 

candle, a range of home fragrances, and she developed 

his first collection of 50 colours of paints, which she called 

Black & White.

os ambientes Sarah lavoine pautam-se assim por um 

luxo aconchegante, em áreas repletas de vida e energia 

onde emergem peças inspiradas nos tapetes tribais marro-

quinos, nos bambus e conchas de bali, na cosmopolita Nova 

iorque, na genialidade de gaudí, nas pinturas de Karel Appel, 

na arquitetura de tadao Ando e ainda no modernismo das 

amplas e envidraçadas casas de Palm Springs, hollywood.

Apesar de ter criado a sua própria agência de design de 

interiores em 2002, foi apenas em 2010 que Sarah lavoine 

abriu a sua primeira loja oficial com os seus objetos favori-

tos, incluindo candeeiros da italiana Paola Navone, mesas 

da sua marca holandesa preferida, a gubi, além de algumas 

criações próprias.

Neste mesmo ano lançou a primeira vela, Quintessence, 

de uma linha de fragrâncias para casa e desenvolveu a 

sua primeira coleção de 50 cores de tintas à qual chamou 

Black & White. 
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entre inúmeros projetos de (re)decoração em todo o tipo 

de espaços, tanto públicos como privados e na qual conta 

com o apoio de cinco colaboradores, evidenciando-se re-

centemente o trabalho com françois Schmidt  para a reno-

vação do espaço da companhia francesa do oriente e da 

china ou a remodelação do mítico Pavilhão vêndome, em 

Paris, agora como espaço de eventos, Sarah lavoine refu-

gia-se no seu lar, mesmo perto do inesquecível Jardin des 

Tuileries na capital francesa. Aqui, entre inúmeras obras 

de arte e paredes brancas e pretas, salpicos de cor ressal-

tam dos ambientes, criando a tal decoração perfeitamente 

imperfeita com laivos delicados e gentis por onde lavoine 

e o marido, o ator e cantor francês marc lavoine, podem 

ver crescer os seus filhos yasmine, roman and milo.

confirmando no seu livro de 2011, Sarah Lavoine: 

Architecture Intérieure, vemos em retrospetiva a criativi-

dade de Sarah lavoine, uma mestre soberana colorista em 

cada um dos seus interiores. 

Among the many decoration projects in all manner of 

spaces, both public and private, in which she has the sup-

port of five employees, recent highlights include working 

with françois Schmidt on the renovation of the space of 

the Compagnie Française de L’Orient et de la Chine or the 

refurbishment of the mythical Pavillon Vendôme in Paris, 

now a venue for events. in the meantime Sarah lavoine 

takes refuge in her home, right next to the unforgetta-

ble Jardin des Tuileries in the french capital. here, among 

countless works of art and black and white walls, splashes 

of colour highlight the environments, creating her tra- 

demark ‘perfectly imperfect’ décor with its delicate and 

gentle touches, where lavoine and her husband, french 

actor and singer marc lavoine, can watch grow their chil-

dren yasmine, roman and milo grow.

her 2011 book, Sarah Lavoine: Architecture Intérieure 

reveals and confirms, in retrospective, the creativity of Sarah 

lavoine, a true master of colours in each of her interiors.
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CoMo shaMbhala 
estate

Massajar o corpo, ganhar a mente
Massaging the body, reviving the mind 

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY COMO sHaMBHala 

WellNess & sPa

o bem-estar está sobretudo dentro de cada um de nós, 

do nosso corpo, mente e espírito. Quem o diz é a ancestral 

filosofia budista, que serviu de inspiração para christina 

ong criar os spas como Shambhala, na tentativa de abrir 

espaços que providenciassem experiências verdadei- 

ramente significativas. o como Shambhala estate, em bali, 

é um destes sete santuários criados, cada um deles situado 

num ponto diferente do globo. 

A alguns minutos da cidade de artistas de ubud e perto 

do rio Ayung, este spa está rodeado de Natureza luxurian-

te, água e tranquilidade. 

vencedor de inúmeros prémios desde a sua abertura – 

este ano, entrou na lista dos três melhores spas do mundo, 

da Condé Nast Traveler e na lista de Spas de ouro da 

Luxury Travel Magazine –, o como Shambhala estate é, 

antes de mais, um spa que oferece terapias, massagens e 

tratamentos de beleza de assinatura. 

well being lies primarily within each of us, within our 

body, mind and spirit. So says the ancient philosophy of 

buddhism, which has served as inspiration for christina 

ong when creating the como Shambhala spas, in an at-

tempt to create spaces that provide truly meaningful expe-

riences. The como Shambhala estate, in bali, is one of these 

seven havens, each located in a different part of the world.

A few minutes from the city of artists of ubud and close 

to the river Ayung, this spa is surrounded by lush nature, 

water and tranquillity.

winner of countless awards since its opening - this year, 

it appeared in the list of the top three spas in the world 

by Condé Nast Traveler and in Luxury Travel Magazine’s 

Gold List - the como Shambhala estate is first and fore-

most a spa offering specialist therapies, massages and 

beauty treatments.
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with a yoga teacher, specialists in Ayurvedic medicine 

and a nutritionist, guests at the como Shambhala estate 

can also use a gym, where varying physical exercises can 

be practiced, while well being can also be found in outdoor 

activities, such as walking, cycling and dips in the pool.

The experience at the como Shambhala estate becomes 

complete when you stay at the hotel. with a wide choice of 

disponibilizando um professor de yoga, especialis-

tas em medicina Ayurveda e um nutricionista, o como 

Shambhala estate tem também à disposição dos visitan-

tes um ginásio, onde se podem praticar diversos exer-

cícios físicos, sendo que o bem-estar pode também ser 

encontrado em atividades no exterior, como caminhadas,  

passeios de bicicleta e mergulhos na piscina. 

accommodation, the estate promises visitors a home from 

home. The ideal place for a getaway for two or as a family, 

this refuge rounds off its amenities with cooking based on 

indian cuisine. balanced, nutritious and sophisticated din-

ners can be enjoyed on the terrace of your suite, and the 

menus being served, compiled to suit each individual, can 

result from suggestions made by the como Shambhala 

estate nutritionist.

basically, what this hideaway provides is more than just 

a massage or a beauty treatment. it’s a 100% experience 

of well being, serenity and luxury in bali, also called the 

island of the gods.

A experiência no como Shambhala estate fica completa 

com a estadia no lugar. com oferta variada de alojamento, o 

lugar promete aos visitantes uma segunda casa. lugar ideal 

para uma fuga a dois ou em família, este santuário comple-

ta a sua oferta com uma gastronomia baseada na cozinha 

indiana. balanceados, nutritivos e sofisticados, os jantares 

podem ser saboreados no terraço da suíte, sendo que os 

menus a servir, à medida de cada pessoa, podem resultar da 

indicação do nutricionista do como Shambhala estate. 

No fundo, o que este santuário tem para oferecer é mais 

do que uma mera massagem ou um tratamento de beleza. 

é uma experiência de 360 graus de bem-estar, serenidade 

e luxo em bali, também chamada de ilha dos deuses. 
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cada vez mais há pessoas a deixarem o consumo de 

carnes, quer por questões éticas e morais, quer por moti-

vos de saúde. A verdade é que não é preciso comer carne 

para viver, e o consumo de carne vermelha deve inclusive 

ser evitado ou as suas quantidades bem controladas. Para 

quem come carne, deve preferir a carne de peixes e de 

aves, as chamadas carnes brancas.

There are more and more people choosing to stop eating 

meat, for ethical or moral reasons, or for health ones. The 

truth is that you don’t need to eat meat to live, and eating 

red meat should also be avoided or the amounts properly 

controlled. for meat eaters, you should opt preferably for 

fish or poultry, better known as white meat.

Para quem não come carne
For anyone who doesn’t

eat meat 

saÚDe \\ HealTH

PUB

é perfeitamente normal e saudável fazer uma alimen-

tação à base de vegetais. convém explicar que há vários 

tipos de vegetarianismo:

-No semivegetarianismo não há uma dieta vegetariana, 

mas sim a exclusão de carnes vermelhas e de suínos, pode 

haver também exclusão de carne de aves, mas mantém-

-se o consumo de peixe e de frutos-do-mar, bem como de 

ovos, produtos lácteos e mel;

-o ovolactovegetarianismo exclui todas as carnes e os 

peixes, mas inclui ovos, produtos lácteos e mel. o lactove- 

getarianismo é igual ao anterior, mas exclui também os 

ovos. o ovovegetarianismo, ao contrário, mantém os ovos 

e exclui os laticínios;

-o vegetarianismo semiestrito exclui quase todos os 

alimentos de origem animal, mantendo apenas o mel. e o 

vegetarianismo estrito, também chamado vegetarianis-

mo verdadeiro, exclui todos os produtos de origem animal 

na alimentação. 

desde sempre, a escolha pelo vegetarianismo tem sido a 

da via da saúde e do bem-estar físico. Actualmente, junta-

-se a isto o bem-estar afetivo e emocional daqueles para 

quem é importante defender e proteger os animais.

uma das questões que rodeia o vegetarianismo é a do 

aporte proteico na alimentação. muitas pessoas ainda 

pensam que só a carne tem proteínas, mas isso não 

corresponde à verdade. obviamente, é preciso ter mais 

cuidado com a alimentação vegetariana, fazendo refeições 

equilibradas e que forneçam os aminoácidos necessários 

a uma boa saúde. os aminoácidos são os elementos que 

compõe as proteínas, e uma das mais felizes combinações 

vegetarianas, que fornece ao organismo todos os aminoá-

cidos precisos, e ainda por cima de excelente qualidade, é 

o vulgar arroz com feijão.

it is perfectly normal and healthy to follow a diet based 

vegetables. At this point we should say that there are many 

types of vegetarianism:

-semi-vegetarianism is following a diet that is vegetar-

ian-based but with inclusion of meat, and with the exclu-

sion of red meats and pork, and perhaps also the exclusion 

of poultry meats, while including fish or shellfish, in addi-

tion to eggs, dairy products and honey;

-ovo-lacto vegetarianism excludes all manner of meat 

and seafood, but includes eggs, dairy products and honey. 

lacto vegetarianism is the same, except it also excludes 

eggs, while ovo vegetation excludes dairy and includes eggs;

-semi strict vegetarians do not eat any animal based or 

dairy based products, but include honey in their diet. Strict 

vegetarians, better known as vegans, exclude all animal 

and dairy based produce from their diet.

opting for a vegetarian lifestyle has always meant opting 

for health and physical well being. Nowadays this is joined 

by affection and emotional well being, for those who are 

concerned about defending animal rights.

one of the issues concerning vegetarianism is that of 

protein intake in such diets. many people still think that 

protein can only be found in meat, but this is not the case. 

obviously you have to be careful about what you eat as 

a vegetarian, ensuring balanced meals that provide you 

with amino acids needed for good health. Amino acids are 

the elements making up proteins, and one of the best veg-

etarian combinations, which supplies the body with all the 

amino acids it needs, and what’s more ones of excellent 

quality, is plain old rice with beans.

legumes are an excellent source of vegetable protein, 

with soybeans the richest of all. in general, all legumes 

provide protein, but the richest include almonds (21 grams 
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As leguminosas são excelentes fontes de proteína ve-

getal, sendo a soja a mais rica de todas. em geral todas as 

leguminosas fornecem proteínas, mas as mais ricas são 

as amêndoas (21 gr de proteína em cada 100 gr), os amen-

doins (39 gr por cada chávena), o caju (21 gr por chávena), 

o miso, pistácios e sementes de girassol.

uma chávena de massa de tomate tem 10 gr de proteína, 

uma chávena de ervilhas cozidas tem 5 gr, uma chávena de 

trigo integral tem 16 gr de proteína, uma chávena de bróco-

los cozidos tem 6 gr, uma chávena de soja seca cozida tem 

20 gr de proteína, uma chávena de arroz integral cozido 

tem 5 gr e os cereais de pequeno-almoço All bran têm 4 

gr de proteína por cada terço de chávena. com valores ra-

zoáveis de proteínas também temos o pão francês, pão de 

aveia, pão pita, pão de trigo integral, a farinha de mandio-

ca, as papas de aveia, o macarrão, passas de uva, abacate, 

figos secos, damascos secos, couve e couve-flor cozidas, 

cogumelos cozidos, rebentos de feijão e de soja, cenoura 

cozida, cebola crua, beterraba cozida e até a batata cozida.

Para os ovolactovegetarianos as coisas ficam ainda mais 

fáceis, pois um ovo cozido tem 6 gr de proteína, 100 gr de io-

gurte magro têm também tem quase 6 gramas de proteína, 

uma pizza de queijo tem mais de 12 gr, o queijo cheddar e o 

provolone têm 25 gr, o camembert e o mussarela têm 21 e 

o campeão é o parmesão ralado, que tem 42 gr de proteína 

por cada 100 gr.

of protein for every 100 grams), peanuts (39 g for every 

cup full), cashews (21 g per cup), miso, pistachio nuts and 

sunflower seeds.

one cup of tomato paste contains 10 grams of protein, 

a cup of cooked peas contains five grams, a cup of whole 

wheat has 16 grams of protein, a cup of cooked broccoli has 

six grams, a cup of dried cooked soybeans has 20 grams 

of protein and ‘All bran’ cereals have four grams for every 

third of a cup. reasonable protein amounts are also con-

tained in french bread, oat bread, pita bread, whole wheat 

bread, cassava flour, porridge, pasta, raisins, avocado, 

dried figs, dried apricots, cooked cabbage and cauliflower, 

cooked mushrooms, bean sprouts and soya bean sprouts, 

cooked carrots, raw onions, cooked beetroot and also 

boiled potatoes.

for ovo-lacto vegetarians things are even 

simpler,because a hard-boiled egg has six grams protein, 

100 grams of yoghurt also has almost six grams of protein, 

a cheese pizza has more than 12 grams, cheddar and pro-

volone have 25 grams, camembert and mozzarella have 21 

and the champion of all is grated parmesan, which has 42 

grams of protein per 100 grams.   
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Sem esquecer o caráter cosmopolita e ativo do genuí-

no homem de negócios, a marca italiana de vestuário de 

luxo ermenegildo Zegna apresenta uma coleção outono/ 

inverno 2012 baseada na elegância e estilo, sem esquecer 

o conforto das peças, ideias para serem usadas durante 

uns dias de férias na montanha.

As tonalidades, inspiradas no oasi Zegna, paraíso natu-

ral pertencente à família, passam pelos vários matizes de 

castanho, avelã, branco e azul, formando padrões em xa-

drez, losangos e motivos patchwork. 

Além dos fantásticos cortes dos fatos, as malhas e os 

trench coats, esta linha guarda, em especial para as saídas 

noturnas, a delicadeza do branco e do negro, com gravatas 

duo em caxemira e papillons.

erMeneGildO ZeGna

without forgetting the cosmopolitan and active nature of 

true businessmen, italian luxury label ermenegildo Zeg-

na presents an autumn/winter 2012 collection based on 

elegance and style, while keeping an eye on the comfort of 

the pieces, ideas to be worn on a holiday  in the mountains 

for a few days.

The colour palette, inspired by oasi Zegna, a natural 

paradise belonging to the family, passes through various 

shades of brown, hazel, white and blue, forming chequered 

or diamond patterns and patchwork motives.

in additions to the sublime cut of the suits, knitwear, and 

trench coats, this range features, especially for nights out, 

the delicacy of white and black, with ‘duo ties’ in cashmere 

and bowties.

\\QuintessenCe
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considerado o rolls-royce mais exclusivo de sempre, 

o Phantom Coupé Aviator foi inspirado no fundador da 

marca britânica, charles Stewart rolls, e na lenda do 

Supermarine S6b, tendo como base a célebre ligação da 

rolls-royce à aviação.

com cores e a acabamentos especiais, além de requin- 

tados detalhes a cinza mate na parte exterior, o interior 

do novo modelo foi subtilmente personalizado com aca- 

bamentos em metal e madeiras nobres, tapetes em couro 

e um relógio de aviação Thommen no painel central, evo-

cando o ambiente de um cockpit. uma edição limitada de 

apenas 35 unidades que está já disponível para aquisição.

rOllS-rOyCe phantOM COupé aViatOr COlleCtiOn

considered the most exclusive rolls-royce ever, the 

Phantom Coupe Aviator was inspired by the founder of 

the british make, charles Stewart rolls, and by the legend 

of the Supermarine S6b, based on the famous connection 

between rolls-royce and aviation.

with special colours and finishes, in addition to exquisite 

matte grey detailing on the exterior, the interior of the new 

model has been subtly customised with finishing in metal 

and premium wood, leather mats and a Thommen avia-

tion clock in the central panel, evoking the atmosphere of 

a cockpit. A limited edition of only 35 units now available 

for purchase.

como um verdadeiro sinal dos tempos que sabe conjugar 

a modernidade, patente em lentes e hastes coloridas, com 

um talhe mais clássico e intemporal, Mykita Decades é a 

nova linha de óculos de sol da marca alemã.

Aldous, Truman, Maple e Mareike são os distintos mode-

los que, com singelas variações no seu quadro, desde as 

versões mais rodadas e ovais às mais quadrangulares, 

estão disponíveis numa curiosa variedade de tons que 

passam pelo azul Klein, ao castanho açafrão, ao verde 

opala e ao cinzento pastel. 

o seu acabamento acetinado adquire mais brilho com as 

lentes revestidas a ouro espelhado que coincide com a 

dobradiça, também de ouro.   

As a true sign of the times, able to combine modernity, evi-

dent in lenses and colourful arms, with a more classic and 

timeless cut, Mykita Decades is the new range of sunglas-

ses from the german brand.

Aldous, Truman, Maple and Mareike are the different mo-

dels, which, with unique variations to their frames, from 

round and oval versions to more square ones, are availa-

ble in a fascinating variety of colour that range from Klein 

blue, to saffron brown, opal green and pastel grey.

Their satin finish becomes all the more glossy with the 

gold-coated mirrored lenses that matches the hinge, also 

in gold.

Mykita deCadeS
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classicism at the highest level: a pocket watch inspired by 

the iconic scarves with geometric designs of equine motifs 

by henri d’origny.

Arceau Pocket Amazones praises the spirit of the maison 

hermès to the hilt. developed to artisan methods, 

handmade in rose gold, with a diameter of 43 mm, sapphire 

crystals on the front and rear, the display has a beautiful 

equestrian scene and gold sequins gently applied one by 

one, giving depth to the miniature made using paillonné 

painting techniques, in enamel.

The strap, in alligator skin, was hand stitched and adds even 

more exceptional gracefulness to this unique pocket watch.

classicismo ao mais alto nível: um relógio de bolso inspi-

rado nos icónicos lenços com desenhos geométricos de 

motivos cavalgares de henri d’origny.

Arceau Pocket Amazones exalta ao máximo o espírito da 

maison hermès. desenvolvido de forma artesanal, feito à 

mão em ouro rosa, com 43 mm de diâmetro, cristais de safira 

na parte dianteira e traseira, o mostrador tem uma bela cena 

equestre e lantejoulas de ouro delicadamente aplicadas 

uma a uma, dando profundidade à miniatura feita através 

de técnicas de pintura paillonné, em esmalte.

A fivela, em couro de jacaré, foi cosida à mão e transmite 

uma graciosidade ainda mais excecional a este inigualável 

relógio de bolso.  

arCeau pOCket aMaZOneS

da ideia de criar o ambiente de armazenamento ideal para 

a edição limitada do vinho cabernet Sauvignon bloco 42, 

a produtora australiana Penfolds criou uma belíssima gar-

rafa em forma de ampola, produzida artesanalmente em 

vidro soprado.

A exclusividade da Penfolds Ampoule justifica o lan- 

çamento de apenas 12 unidades, individualmente nume- 

radas, das quais dez estão disponíveis para venda: duas na 

europa, três na Ásia, duas na América do Norte e três na 

Austrália e na Nova Zelândia. onde quer que se encontre, 

o comprador receberá em sua casa um colaborador sénior 

da Penfolds para presidir à cerimónia de abertura desta 

garrafa de tão distinto formato.

the penfOldS aMpOule

from the idea to create the ideal storage environment for 

the limited edition block 42 cabernet Sauvignon wine, the 

Australian producer Penfolds has created a gorgeous am-

poule shaped bottle, in hand-blown glass.

The exclusiveness of the Penfolds Ampoule justifies the 

release of only 12 units, individually numbered, ten of 

which are available for sale: two in europe, three in Asia, 

two in North America and three in Australia and New 

Zealand. wherever he or she may be, the buyer will 

welcome a senior employee from Penfolds in their home 

to preside over the opening ceremony of this bottle with its 

distinctive format.

© Claude Joray
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virada em direção a Sul, com uma vista esplendorosa sobre o 

mediterrâneo e a costa africana, a villa marbella situa-se na ‘milha 

dourada’, a poucos minutos do centro da cidade costeira espanhola, 

muito próxima do fantástico Puerto banús onde atracam os mais belos 

e imponentes iates vindos de todos os cantos do mundo.

A villa marbella insere-se na procurada área residencial de Sierra 

blanca, zona onde a privacidade, segurança e tranquilidade estão 

primorosamente garantidas.

esta bela residência possui duas unidades independentes. A grande 

villa, composta por três fantásticas suítes e uma master suite com 

closet privativo e sala de estar, todas com acesso a convidativos terraços 

com belas panorâmicas para o mar. Além disso, a casa principal da villa 

marbella possui um imponente hall de entrada com pé direito duplo, 

facing southwards, with a stunning view over the mediterranean and 

the African coast, the villa marbella is located on the ‘golden mile’, just 

minutes from the centre of the  Spanish coastal city, very close to fabu-

lous Puerto banús, where the most beautiful and impressive yachts from 

all over the world are moored.

villa marbella is stood in the much sought after residential area of 

Sierra blanca, an area where privacy, security and tranquillity are guar-

anteed to the full.

This beautiful residence has two independent units. A large vil-

la, comprising three stunning suites and a master suite with private 

dressing room and lounge, all leading onto inviting terraces with pano-

ramic views of the sea. in addition, the villa marbella’s main house has 

an imposing entrance hall with double height ceilings, a kitchen with a 
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uma cozinha com um centro-ilha, sala de estar e de 

jantar, sala de cinema com hd e 3d, sala de jogos com 

mesa de bilhar, uma bonita adega de vidro, ginásio e um 

surpreendente spa com piscina interior aquecida com 

jatos de água e cabine de sauna. 

os paisagísticos jardins, o jacuzzi e a grande piscina, tal 

como uma calma lagoa, refrescada por quedas de água 

entre rochas, servem de cenário tropical à villa marbella, 

mas também à estupenda casa de hóspedes com duas 

suítes, cozinha open space, sala de estar e de jantar e 

amplo terraço.

este harmonioso paraíso reveste-se ainda de elevada 

contemporaneidade com um sofisticado sistema de 

domótica, ar condicionado controlado automaticamente, 

painéis solares e garagem para cinco automóveis. 

central island, living room and dining room, hd and 3d 

home cinema, games room with pool table, a beauti-

ful glass wine cellar, gym and an amazing spa with 

indoor heated pool with water jets and sauna cabin.

The landscaped gardens, Jacuzzi and the large swim-

ming pool, just like a calm lagoon, cooled by waterfalls 

between rocks, provide a tropical setting for the villa 

marbella, but also for the wonderful guest house with its 

two suites, open plan kitchen, living room and dining room 

and large terrace.

This harmonious paradise also enjoys the height in 

contemporary quality, with a sophisticated home automa-

tion system, automatically controlled air conditioning, solar 

panels and a garage for five cars.

geral@royalvillas.eu
www.royalvillas.eu

ami- 9469
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leGaCy 650
Novo Vigor \\ New Verve

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHY eMBraer

aViãO \\ airPlaNe

A embraer decidiu aprimorar o conforto e flexibilidade 

da sua gama legacy, tendo introduzido melhorias signi- 

ficativas, sobretudo ao nível do interior da cabine.

o avião executivo Legacy 650 foi revigorado para au-

mentar incrivelmente o alcance, bem-estar e a produtivi-

dade durante o voo.

Nesse sentido, o nível de ruído da cabine foi reduzido e 

para amplificar o relaxamento ou o trabalho a bordo do 

avião foi introduzido um sistema de entretenimento de 

alta definição, vários ecrãs de 17,5, 24 e 32 polegadas e mo-

nitores individuais nos assentos, incluindo um sensível ao 

toque onde se pode controlar o vídeo, o som, a iluminação 

e a temperatura dentro da cabine. três espaçosas áreas de 

assentos, com múltiplas configurações, uma ampla cozi-

nha totalmente equipada e o maior compartimento de ba-

gagem na sua classe, acessível durante o voo e a moderna 

embraer has decided to enhance the comfort and flexi-

bility of its legacy range, having introduced significant im-

provements, especially when it comes to the cabin interior.

The Legacy 650 executive jet has been revamped to in-

credibly increase its range, as well as well being and pro-

ductivity during the flight.

Accordingly, the level of cabin noise has been reduced 

and to add to the relaxation or work possibilities aboard 

the plane a high-definition entertainment system has 

been introduced, with several of 17.5, 24 and 32-inch scre-

ens and individual monitors in the seats, including a touch 

screen where you can control video, sound, lighting and 

temperature inside the cabin. Three spacious seating areas, 

with multiple configurations, a large fully equipped kitchen 

and the largest baggage compartment in its class, reacha-

ble during the flight and modern wi-fi technology enable 
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tecnologia wi-fi possibilitam que o Legacy 650 ofereça 

um ambiente único aos 14 passageiros e aos três tripulan-

tes, capacidade máxima da aeronave.

com um alcance de 3900 milhas náuticas, com quatro 

passageiros, o Legacy 650 voará de londres para Nova 

iorque, do dubai para londres ou Singapura, de miami 

ou cidade do cabo para São Paulo ou de Singapura para 

Sydney sem qualquer escala, podendo atingir uma veloci-

dade máxima cruzeiro de m 0,78.

As recentes alterações trouxeram um novo alento e 

maior eficiência a este clássico jato privado cujo exemplar, 

uniformizado com um icónico dragão, foi entregue ao em-

baixador da marca e célebre ator chinês Jackie chan.

the Legacy 650 to offer a unique setting to 14 passen-

gers and three crew members, the maximum capacity of 

the aircraft.

with a range of 3900 nautical miles, with four passen-

gers, the Legacy 650 can fly nonstop from london to New 

york, from dubai to london or Singapore, or from miami or 

cape town to São Paulo, or Singapore to Sydney, reaching a 

cruising speed of mach 0.78.

recent changes have brought new life and greater effi-

ciency to this classic private jet, a model of which, painted 

with an iconic dragon, has been delivered to the brand’s 

ambassador, famous chinese actor Jackie chan.
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aurelia
Luxuoso e veloz

Luxurious and fast

BarCO \\ BOaT

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHY  1,2,3 © HesseN YaTCHs   4,5,6 © eMiliO BiaNCHi

inspirado no primeiro gt lancia Aurelia da história, o novo 

iate hessen Aurelia é um tributo ao universo dos automó-

veis de corrida. desenhado por frank laupman, da omega 

Architects, o barco distingue-se pelo seu design elegante e 

por uma pintura inspirada no universo automóvel. o alga-

rismo 10, bem visível no exterior, contribui ainda mais para 

aumentar essa ligação entre o mar e as estradas…

com 37 metros, um estilo simultaneamente desportivo 

e retro, o Aurelia vem equipado com dois impressionantes 

motores diesel, capazes de atingir mais de 55 quilómetro 

inspired by history’s first gt lancia Aurelia, the new 

hessen Aurelia yacht is a tribute to the world of racing cars. 

designed by frank laupman, from omega Architects, the 

boat stands out for its elegant design and for paintwork 

inspired by the automotive industry. The figure 10, clearly 

visible on the outside, contributes even further to stressing 

this connection between the sea and the roads...

37 metres long and featuring a sporty retro style, the 

Aurelia comes equipped with two impressive diesel motors, 

capable of reaching in excess of 55 miles per kilometre. 



por hora. conjugando, assim, performance e luxo, o Aurelia 

hessen requer menos combustível para atingir velocidades 

elevadas, o que significa que é também amigo do ambiente.

e se os exteriores remetem imediatamente para o 

universo dos automóveis de corrida, os interiores não o 

fazem em menor grau. os desenhos das quatro cabines 

do Aurelia, por exemplo, foram inspirados em automóveis 

míticos e de luxo: o bertone, um lamborghini laranja, o 

Pinefarine, um ferrari vermelho, e o Zagato, um Aston 

martin verde. 

o conforto dentro do hessen Aurelia pode, no entanto, 

ser encontrado para além dos aposentos que o iate ofe-

rece. A sala de jantar, com a sua mesa larga e redonda, e 

o lounge interior, coberto com um convidativo sofá, duas 

poltronas e uma lareira, convidam a momentos passados 

em total harmonia e paz, rodeado de amigos ou então so-

zinho, com um copo de vinho mão, a apreciar o pôr do sol 

que se põe a quase um palmo de si. 

combining performance and luxury in this way, the 

Aurelia hessen requires less fuel to reach high speeds, 

which means it is also environmentally friendly.

And if the outside instantly brings to mind the world 

of racing cars, the interiors do so just as memorably. The 

designs for the four cabins of the Aurelia, for example, were 

inspired by mythical luxury car designers: the bertone, 

an orange lamborghini, the Pininfarina, a red ferrari and 

Zagato, a green Aston martin.

comfort in the hessen Aurelia may, however, be found 

beyond the yacht’s rooms. The dining room, with its large, 

round table, and indoor lounge, filled with an inviting sofa, 

two armchairs and a fireplace, entice guests to spend time 

in total harmony and peace, surrounded by friends or 

alone, with a glass of wine in their hand, enjoying the sun 

as it sets almost within grasp.
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depois de uma estreia no Salão de genebra, na Suíça, da 

aparição na Ásia, no Salão Automóvel de Pequim, da exibi-

ção no goodwood festival of Speed, o emblemático even-

to automóvel inglês, e da apresentação no Pebble beach 

concours d’elegance, na califórnia, a bentley espera ter 

uma boa reação e receção por parte do público perante o 

novo conceito da marca, a Suv exP 9 f.

uma interpretação ousada, mais espaçosa e versátil 

que, sem esquecer o imponente design, tão característico 

da marca, pretende fundir uma certa contemporaneidade 

com um luxo trabalhado e tecnologia avançada, revelando 

o automóvel ideal para a condução dentro e fora do asfalto. 

de caráter arrojado, dinâmico e desportivo, o poder e 

robustez do concept car exP 9 f é enfatizado pelas suas 

linhas bastante fluidas e esculpidas.

After débuting at the geneva motor Show, in Switzerland, 

after its appearance in Asia at the beijing motor Show, its 

exhibition at the goodwood festival of Speed, the famous 

english automotive event, and its presentation at the 

Pebble beach concours d’elegance in california, hopes are 

high at bentley  for a good reaction and reception from the 

public to the brand’s new concept, the Suv exP 9 f.

A bold, more spacious and versatile interpretation, 

which, without forgetting the imposing design so charac-

teristic of the brand, aims to blend a certain contemporary 

feel with carefully executed luxury and advanced technol-

ogy, revealing the ideal car for driving on and off road.

bold, dynamic and sporty, the power and robustness of 

the exP 9 f concept car is emphasized by its very fluid and 

sculpted lines.
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bentley exP 9 F
CarrO \\ Car

TeXTO TeXT PaTríCia raMOs \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHY BeNTleY MOTOrs

Alma Corajosa
Daring Soul



The large bright interior stands out for its meticulous 

british refinement with a new sense of traditional handcraft-

ed materials coated with highly durable surfaces. The boot 

becomes very practical thanks to its two-door opening.

for perfect driving control, the bentley exP 9 f will com-

bine analogue technologies with modern touchscreen and 

some interface systems, installed on request.

The audacity of this powerful bentley model is also felt 

in the six-litre twin-turbo w12 engine combined with the 

eight-speed automatic transmission, able to achieve 600 

bhp. The exP 9 f may also be available in other engines: 

four-litre and 500 bhp v8 or the new ‘plug-in’ hybrid v6 

engine, reducing co2 emissions, and accelerating from 0 

to 100km/h in under five seconds.

o interior, de grande amplitude e luminosidade, destaca-

-se no minucioso requinte britânico com uma nova aceção 

de tradicionais materiais artesanais revestidos com su- 

perfícies altamente duráveis. A bagageira torna-se muito 

prática graças à sua abertura de duas portas.

Para um controlo perfeito da condução, o bentley exP 9 

f deverá combinar tecnologias analógicas com modernos 

sistemas touchscreen e alguns de interface, aplicados 

sob encomenda. 

A audácia deste potencial modelo da bentley contem-

pla-se ainda no motor de seis litros twin-turbo w12 aco-

plado a uma caixa automática de oito velocidades, podendo 

alcançar os 600cv. o exP 9 f poderá ainda surgir com 

outras motorizações: quatro litros v8 e 500cv ou com 

o novo motor v6 híbrido do tipo plug-in, reduzindo a 

emissão de co2, e ir dos 0 aos 100km/h em menos de 

cinco segundos. 
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Beleza Magnificente   
Magnificent Beauty
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Medinah 
Country Club

Beleza Magnificente   
 Magnificent Beauty

in the early 1920s, a group of members of medinah temple, 

the Ancient Arabic order of the Nobles of the mystic 

Shrine, better known as Shriners, began to select several 

parcels of land in chicago with the intention of creating a 

dream retreat and the best golf club in the united States 

of America.

tom bendelow, renowned Scottish golf architect was 

hired to start designing the impressive golf complex with 

54 holes and a large variety of other leisure activities.

No início dos anos 20, do Séc. xx, um grupo de membros 

do templo medinah, da Antiga ordem árabe dos Nobres do 

Santuário místico, mais conhecidos por Shriners, começou 

a selecionar várias parcelas de terrenos em chicago com 

o intuito de criar um refúgio de sonho e o melhor clube de 

golfe nos estados unidos da América.

tom bendelow, reconhecido arquiteto de golfe escocês 

foi contratado para começar a projetar o significativo 

complexo de golfe, com 54 buracos e uma ampla varie- 

dade de outras atividades recreativas.
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em 1925 o primeiro campo de golfe estava concluído, no 

ano seguinte o campo Nº2 e em 1928 havia sido concluído 

o campo Nº3.

enquanto o layout inicial dos courses do medinah 

country club começou a ser reformulado em 1930, os 

Shriners contrataram richard g. Schmid para planear a 

sede do clube, uma obra que misturou linhas bizantinas, 

orientais, de luís xiv, influências italianas e de muitas 

outras estruturas maçónicas. 

Primeiramente reservado a membros do templo 

medinah, o medinah country club atravessou períodos 

de grande dificuldade durante a grande depressão e a 

Segunda guerra mundial, tendo mesmo encerrado o 

campo Nº2. contudo, o final da grande guerra trouxe um 

novo alento a este fantástico clube de golfe que começou a 

acolher importantes torneios e provas nacionais como o u.S. 

Senior open de 1988 vencido por gary Player, sucessivos 

u.S. opens e mais recentemente, em 1999 e 2006, o PgA 

championship de onde saiu vitorioso tiger woods. 

em 1997 a elegância da clubhouse foi restaurada, criando-

-se ainda uma nova loja de golfe e um pavilhão de caça. em 

2002 concluiu-se a renovação do campo Nº3 por rees Jones 

e, os seus 18 buracos, com PAr 72, irão acolher, de 28 a 30 de 

setembro, a 39ª edição da Ryder Cup, 88 anos após a fundação 

do belo e imponente medinhah country club, marcando de 

forma indelével a história deste clube de golfe. 

The first golf course was completed in 1925, the following 

year the course no.2 and by 1928 course no.3 joined them.

while the initial layout of the courses of the 

medinah country club started being redesigned in 1930, 

the Shriners hired richard g. Schmid to plan for the 

clubhouse, a work that blended byzantine, oriental and 

louis xiv styles with italian influences and from many 

other masonic structures.

initially reserved to members of medinah temple, 

the medinah country club went through times of great 

hardship during the great depression and world war ii, and 

even closed course no.2. however, the end of the Second 

world war brought new life to this fantastic golf club,  

which began hosting major tournaments and national 

events such as the 1988 u.S. Senior open won by gary 

Player, successive u.S. opens and most recently in 1999 

and 2006, the PgA championship where tiger woods 

proved victorious.

in 1997 the elegant clubhouse was renovated, while a 

new golf shop and a hunting lodge were also created. in 

2002 renovation work to course no.3 was concluded by 

rees Jones and its 18 holes, with par 72, will host the 39th 

edition of the Ryder Cup from September 28th to 30th, 88 

years after the foundation of the beautiful and impressive 

medinhah country club, indelibly marking the history of 

this golf club.



raZr fit

o Razr Fit, da callaway, é um passo em frente na oferta de 

tacos de golfe. 

A nova tecnologia incorporada neste Razr Fit permite ajus-

tar o taco em três posições distintas, consoante a trajetória 

que o jogador deseja que a bola percorra. 

leve, mas forte, o Razr Fit distingue-se, ainda, pela ino-

vação em termos de aerodinâmica, contribuindo para au-

mentar a velocidade a que a bola é projetada. o objetivo é 

melhorar a performance dos jogadores de golfe e, conse-

quentemente, os resultados que obtêm em cada partida. 

pOrtuGal Charity GOlf tOur 2012

três eventos, uma causa. é este o lema do Portugal charity 

golf tour 2012, que vai já na sua quinta edição, e que conta 

com a organização da unicef e o apoio do Starwood hotels 

& resorts. os fundos angariados durante a prova serão en-

tregues à unicef para apoiar a organização dos seus proje-

tos de educação na etiópia, no âmbito do programa Road to 

Awareness 2012. 

A primeira tacada do torneio é dada no Sir henry cotton 

championship golf course, pelo le méridien Penina & 

resort, seguindo-se o segundo torneio no Pine cliffs golf 

course, a cargo do Sheraton Algarve, e o terceiro e último 

no belas club de campo, pelo Sheraton lisboa hotel & Spa. 

Three events, one cause. This is the motto of the Portugal 

charity golf tour 2012, which is now in its fifth edition, and 

which involves organisation by uNicef and the support of 

Starwood hotels & resorts. funds raised during the event 

will be given to uNicef to support the organisation of 

their education projects in ethiopia, as part of the Road to 

Awareness 2012 programme.

The first shot of the tournament will be played on the Sir 

henry cotton championship golf course at le méridien 

Penina & resort, followed by the second tournament at 

Pine cliffs golf course, care of the Sheraton Algarve, and 

the third and last in belas club de campo, by Sheraton 

lisboa hotel & Spa.

The Razr Fit, from callaway, is a major step forward in 

golf clubs.

The new technology incorporated in this Razr Fit allows you 

to adjust the club in three different positions, depending 

on the trajectory the player wants the ball to take.

lightweight yet strong, the Razr Fit also stands out for 

its innovation in aerodynamics, helping to increase the 

speed at which the ball is hit. The aim is to improve the 

performance of golfers and consequently the results they 

achieve in each round.
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A incessante superação da perfeição, com que a pres-

tigiada marca bmw tem brindado os seus seguidores, há 

mais de duas décadas que ultrapassa o domínio dos moto-

res para abrilhantar o universo do golfe. Partilhando o seu 

nome com o de algumas das mais afamadas competições 

da modalidade, a marca alemã é atualmente um parceiro 

de inegável referência e um dos mais importantes players 

globais no domínio do golfe.

o ano de 1989 marcou o início do envolvimento da bmw no 

golfe profissional com a organização do BMW International 

Open, um dos mais cobiçados torneios do European 

Tour e o único realizado em solo alemão. este célebre 

desafio, habitualmente disputado no golfclub münchen 

eichenried, tem contado, ao longo dos anos, com a pre-

sença de estrelas do golfe mundial como Severiano 

ballesteros, José maría olazábal ou martin Kaymer, atual 

embaixador da bmw. louvável é ainda o contributo  da 

in addition to the constant ability to go beyond perfec-

tion, with which prestigious brand bmw treats its follow-

ers, for more than two decades now it has stepped outside 

the field of engines to grace the world of golf. Sharing its 

name with some of the most famous competitions in the 

sport, the german brand is currently a partner of unde-

niable importance and one of the most important global 

players in the field of golf.

1989 marked the beginning of bmw’s involvement 

in professional golf with the organisation of the BMW 

International Open, one of the most coveted tournaments 

on the European Tour and the only one held on german 

soil. over the years this famous challenge, usually held 

at golfclub münchen eichenried, has enjoyed the pres-

ence of world golfing stars such as Severiano ballesteros, 

Jose maria olazabal and martin Kaymer, bmw’s current 

ambassador. equally praiseworthy is bmw’s contribution 

bmw com a organização dos BMW International Open 

Pro-Am Challenges, através dos quais amadores têm a 

possibilidade de se qualificar para este que é um dos mais 

conceituados eventos europeus de golfe.

o compromisso de longo prazo da empresa sediada em 

munique com o circuito do velho continente inclui também o 

BMW PGA Championship, cujo palco, o wentworth club, re-

cebe anualmente as grandes figuras do European Tour. mas 

a paixão da bmw pelos greens desconhece fronteiras ou 

não fosse uma das primeiras marcas do mundo a promover 

e a incentivar o crescente entusiasmo pelo golfe na Ásia.  

to the organisation of the BMW International Open Pro-Am 

Challenges, through which amateurs get the chance to qual-

ify for what is one of europe’s most prestigious golf events.

The long-term commitment of the company headquar-

tered in munich to the circuit of the old continent also in-

cludes the BMW PGA Championship, the stage of which, the 

wentworth club, every year receives the leading lights of 

the European Tour. but bmw’s passion knows no borders, 

proved decisively by being one of the first brands in the 

world to promote and encourage the growing enthusiasm 

for golf in Asia. After the BMW Asian Open, held last in 2008, 
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depois do BMW Asian Open, realizado pela última vez em 

2008, a bmw apresenta este ano um novo destaque do 

European Tour: o BMW Masters que reunirá os mais reco-

nhecidos jogadores da modalidade de 25 a 28 de outubro 

no lake malaren golf club, em xangai. Poucos dias depois, 

entre 13 e 16 de setembro, a bmw renova ainda o seu apoio 

ao BMW Italian Tour, cuja 69.ª edição terá lugar no royal 

Park i roveri, em turim.

em território norte-americano, a bmw encena desde 

2007 um dos mais importantes playoffs do PGA Tour, o 

BMW Championship que conta com a participação dos 70 

melhores jogadores classificados no ranking da fedexcup. 

A edição 2012 animará o crooked Stick golf club, em 

carmel (indiana), entre 3 e 9 de setembro.

Além das inúmeras parcerias como ‘carro oficial’, a 

bmw demonstra igualmente o seu amor ao golfe através 

do apoio à Ryder Cup. este ano (28-30 de setembro), as 

atenções da competição, que reúne a cada dois anos os 

melhores golfistas da europa e dos euA, estarão centradas 

no medinah country club, em illinois. A bmw assina ainda 

a organização do BMW Golf Cup International, o maior tor-

neio internacional para amadores que envolve aproxima-

damente 100.000 jogadores oriundos de cerca de 50 países 

e cuja final se tornou uma referência por eleger como ce-

nário alguns dos mais bonitos campos de golfe do planeta.

bmw introduces a new highlight for this year’s European  

Tour: the BMW Masters, which will bring together the 

game’s leading names in lake malaren golf club in 

Shanghai from october 25 to 28. A month prior to this, 

between September 13 and 16, bmw renews its support for 

the BMW Italian Tour, the 69th edition of which will be held 

at royal Park i roveri in turin.

on u.S. territory, since 2007 bmw has staged one of 

the most important playoffs on the PGA Tour. The BMW 

Championship features the participation of the 70 top 

ranked players in the fedexcup rankings. The 2012 edition 

will bring excitement to crooked Stick golf club in carmel 

(indiana), between September 03 and 09.

in addition to many partnerships as ‘official car’, bmw 

also proves its love of golf by supporting the Ryder Cup 

this year (September 28-30). Joining the best golfers from 

europe and the u.S., the latest edition of biannual event is 

to be held at medinah country club in illinois. bmw is also 

responsible for organising the BMW Golf Cup International, 

the largest international tournament for amateurs involving 

approximately 100,000 players from some 50 countries, 

the final of which has become legendary in that its chosen 

venue is always one of the most beautiful golf courses on 

the planet.






